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NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS

sammantrade den 27 januari 1920.

Ordforande: -t. d. Bankotull1naktige!J~ Friherre K. LANGENSKIOLD.

Till ledamoter av foreningen invaldes:
Kapten E. Bernstrorn,
Bankdirektoren K. Westin,
Direktoren A. Herzog,
Direktoren L. Bruse1vitz och
Grosshandlaren E. Ha1nrin.

Till revisorer for granskning av 1919 aI'S rakenskap utsagos
Direktoren H. Schultz oeh Civilingenjoren P. Nordenfelt.

Disponenten H. Funch holl harefter ett foredrag om:

Forbindelsen med Sibirien (Norra havsrouten) oeh dess
betydelse for ett okat varuutbyte.

Redan fore 1914 <irs krig hade man i Ryssland insett, huru nod
vandigt det val' att soka forbattrahandelsforbindelserna med Sibirien,
och darvid diskuterades livligt, saval inom facklitteraturen som av
tidningspressen, mojligheterna att pa ett effektivt satt upptaga for
bindelsen over Norra ishavet.

Den ryska regeringen hal' aven insett fragans stora vikt och dar
for tillsatt· en sarskild komfi1.itte for att utreda densamma. Denna
komnlitte arbetar under namn av kommitten for norra havsrouten.
Dess president ar herr W ostrotin, oeh arbetet val' vid mitt besok i
Omsk i september forra aret forlagt till denna stade
1



2 1920 den 27 januari.

SOlD grund for mitt foredl~ag Iigga dels npplysningar, SOlll lam
nats mig vid besok hos kommitten, .dels en broschyr, SOln konlmit
ten latit utarbeta och SOlll av dess president belecknades sasom fullt
tillforlitlig, samt slutligen erfarenheter,. som jag gjort under min resa.

I. Norra havsrouten och dess betydelse for Sibirien.

De stora landomraden, som kallas Sibirien, onlfatta Iller an
8,875,000 kvknl. med 8,509,000 invanare. Detta omrade ar pit
trenne sidor begransat av land: i vaster av Ural och europeiska
Ryssland, i soder av mellanasiatiska hogplatan och Kina samt i oster
~v vad" som benamnes »The Far East», olllfattande .det land, som
borjar vid Chita och strackeI' sig till Japanska havet.

Bloti' i norr begransas Sibirien av haY - Norra ishavet. Fran
en centralt belagen punkt i Sibirien ar avstandet till narillaste ha111n
i europeiska Ryssland eIler i »The Far East» c:a 4,000 kIll. '

'Sibirien ar 1?-lycket rikt icke bIott genonl sina naturtillgangar utan
aven genom produkter fran ett jordbruk, vilket befinner sig i en
kraftig utveckling.

SA gott som samtliga varor aro emeIlertid tunga och jamforelse
vis billiga, varfor de svarligen kunna tala de Ianga jarnvagsfrakterna
till de avsattningson1raden, dar de skola taga upp konkurrensen pa
varldsmarknaden.

Vattenvagar, i den behovliga riktningen finnas icke. Sibirien agel'
vissel'ligen nagra av jordens storsta floder, Ob, Jenisei och Lena,
men dessa flyta alIa fran soder till norr. DA dessa floder med sina
manga segelbara bifloder elnelIertid mojliggora for de mest avlagsna
platser i Sibirien att via Norra isbavet kOlllma i forbindelse med
bela varlden, ar det klart, vilken ofantlig roll Norra ishavet spelar
vid ett varuutbyte.

Naturen hal' emeIlertid hal' lagt stora hinder i ,vagen. Ullder
storre delen av aret aro flodmynningarna och halunarna i norr be
tackta med is. Det fir darfor endast mojligt att under en kortare
tid av. aret anvanda havsrouten, o~h harfor fordras icke endast en
g,od .kannedonl Olll bithorande forhallanden utan aven praktisk: erfa
rellhet.

Den harda naturen ar dock icke huvudorsaken till att de~na 'vag
icke ar i bruk. Hist.orien visar namligen, att anda fran .1000~ tilJ
fran1 under 1609-talet underholls en livlig handelsforbjndelse melJan
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Vita havet" och Obs oeh Jeniseis lnynningar. Det val' kopnlan fran
No,vgorod, S0111 dA drevo en livlig handel med Lubeck, Brenlen och
Hamburg och aven med Sverige, o'ch i No"vgorod skedde ett utbyte
mellan de europeiska och de ryska varorna. Vid floden Tasa lag
staden Mangaseja, SOtTI, tack yare den i--oll SOln staden spelade vid
detta varuutbyte, nadde en ovanlig blolTIstring.

AI' 1616 utfardade elnellertid dflvarande guvernoren over
Sibirien eller, som ban da kallades, »Tobolska gU,vernoren», Korakin,
ett forbud mot att anvanda 110rra havsrouten. Sonl orsak uppgavs,
att framlingar langs denna vag" skulIe" kunna intranga i Sibirien, och
detta skulle forhindras. Genolll detta forbud tillfogades handeln ett
drapslag, och sedan staden" Mangaseja ar 1643 nedbeunnit och de,
SOlll en gang' kant d"enna vag," gatt bort, foIl den belt ocb hAllet i
glonlska.

Forst" pa 1800-talet borjade man Ater anvanda havsrouten, vilket
dock lIlotte stora svarigheter pa grllnd av ryska regeringens tull
politik. SA kan t. ex. anforas, att under' ar 1897 fordes stora kvan
titeter te sj ovagen .till flodlnynningarna, men dA detta te blev billi
gare an det te, som fraktades landvagen via Irkutsk, hojdes tullen
genast A det .forra, sa att vidare transporter omojliggjordes.

Byggandet av den sibiriska jarnvagen bidrog aven till att rege
ringen iTIotarbetade de norra 'forbindelserna", da man fruktade, att
dessa skulle bliva en farlig konkurrent till jarnvagen.

Det drojde emellertid icke lange, forran det visade sig, att dessa
farhagor voro ogrundade ocb att den sibiriska jarnvagen icke val'
stand att franlfora alIa de varor, som Sibirien kunde producera;

II. Olika riktningar for norra havsrouten och dess andpunkter.

SOnl" ovan namnts firo lnynningarna pa floderna" Ob och Jenisei
huvudpnnktei'na for ett varuutbyte. Hal' skola flodbatarna lossa eller
01111asta de varor, som skola exporteras fran Sibirien, for att sedan
lastas med de varor, SOln de havsgaende angarna medfort. Pa sin
fard fran Obs eller Jeniseis 111ynningar bava dessa angare 4 vagar
att valja pa for att komnla fran Karahavet till Murinanhavet pa an
dra sidan Novaja-Senllja, varifran vagen ar fri till Vast-Europa. KoI'
taste" vagen fir genonl sundet l\tlatotskin-Schar. Mesf brukligt iiI' dock
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att folja vastra stl'anden av balvori Jamal oeh sedan anvanda sig
endera av sundet 'Karskia-Vorota eller av J ugorski-Sehar.

Undersoka vi de olika Inojiigheter, sonl dessa vagal' erbjuda,
oeh grunda den1 pa de erfarenheter, S0111 nu st<1 till vart forfogande,
visar det sig, att Matotskin-Sebar trots sitt nordliga Hige oeh sin
forhallandevis ringa bredd erbjuder de storsta fordelarna, da pa grund
av stark strom detta sund for'st befrias fran is.

Ehuru vagen no1'r 0111 Novaja-Sen1lja fir teoretiskt att foredraga,
kan 111an dock ieke i praktiken rek0111nlendera denSa111ma. Den skulle
fora angarna alltfor langt fran befolkade trakter, och skepp, sonl
utsattas for haveri eller for att inneslutas av is, bleve icke i tillfalle

att fa hjiilp.
Ovan angivna vagal' aro forsedda med foljand.e hjalpnledel:
1. I Jeniseis nlynning pa Un Dickson: en radiostation, oeh pa

on Verns: ett sjolnarke;
2. PA on Vilkitski: ett sjoma.rke;
3. PA on Baily: ett sjonlarke av jarn;
4. I Karahavet: en radiostation pa Mare-Sale;
5. Vid Jugorski-Schar: en radiostation;
6. Likasa vid Karskia-Vorota;
7. . Diverse mindre sjomarken.
Sarskild betydelse for nor1'a havsrouten hava radiostationerna,

vilka ligga pa denna va.g. Som ovan nanlnts finnes det tre sadana
stationer. rrack yare dem hal' ett skep'p, SOin kommer fran vaster
till Novaja-Semlja, mojIighet att i tid erfara, vilket av sunden SOIn

ar isfritt oeh i vilket tillstand isen i Karahavet befinner sig. Be
klagligt nog iiI' antalet stationer icke till fyIlest, oeh det ar nodvan
digt att ytterligare anlagga sadana, namlige.n:

1. Vid ostra andan av Matotskin-Schar;
2. Pfl norra spetsen av Novaja-Semlja (Kap Jelainia);
3. Ph on Baily;
4. Vid andpunkten av havsrouten i Obs ocb Jeniseis mynningar.
Dfl den horisont, som en radiostation kan overblicka, ar ganska

begransad och darfor dess underrattelser om isens tillstand av jam
forelsevis ringa yarde, iiI' det ovillkorligen nodvandigt att forse varje
radiostation med hydroaeroplan. Inom lappet av 2 it 3 timnlar hlir
dA stationen i stand att skaffa sig en tillforlitlig overblick over isens
tillstand inom sin rayon.
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III. Floden Jeniseis mynning som andpunkt for norra havsrouten.

Vi borja lned denna punkt, enledan den nn fir den av angare
Blest anvanda oeb saledes torde 111edfora vissa fordelar fralnfor Obs
l1lynnlng. :

For Jenisei kunna vi fasts]a, att angare onl 26 fots djupgaende
kunna ga over 1,000 km. uppal floden ocb mindre djupgaende anda
till staden Jeniseisk, beHigen c:a 2,000 knl. fran flodnlynningen,
0111 klipporna vid Osinovsk oeh ett, par andra platser bliva bort
sprangda. _?'

Pa grund av dessa forhallanden var det tills pa allra ,senaste
tiden svart att avgora, val' en halnn lampligast skulle forlaggas.,
Man foreslog platser fran on Dickson, belagen i Jeniseis yttre l1lyn
ning, anda upp till byn Monastirsk (Torochansk) med ett avstand
fran varandra pa icke Inindre an 1,200 knl.

For att losa fragan utsande llandelslninisteriet 1916 en expedition,
sonl undersokte tre olika platser belagna inonl Lokovoy protok, Mali
Jenisei nara on Paschkov sanlt Leontjevski protok. Expeditionell
gjorde liven undersokningar utefter hela Jenisei och dess Inynnin~

anda till on Dickson. Resultatet av alia dessa undersokningar blev,
att expeditionen foreslog Mali-Jenisei sasom den Hlest lampliga plat
sen, oeh under 1917 borjade m~n hal' en hamnanlaggning.

Meningen val' att under sommaren 191 7 lossa angaren »Ob}), som
kOlll nled last, till Jeniseis nlynning, 11len angaren rande pa grund
vid Matotskitl-Schar, forlorade harigenonl 9 dygn oeh atervande sedan
till Arc.hangelsk, dA den i alIa handelser skulle ha konllnit for sent
till motesplatsen nled flodbatarna.

Fordelarna 111ed »Ost Jeniseiski Port», S0111 den nya haulnen kal
las, aro, att den hal' ett djup av 35-49 fot och ligger skyddad, var
jHlllte landet pa flodens hogra si<.la aI', sa hogt beHiget, att ll1an pa
varen vid hogt vattenstand icke behover befara oversvalnning. Dess
ut0111 finnes en 111indre fIoel, sonl -kan lanlna skydd At flodbatarna.

IV. Lastnings- och lossningsmojligheter i »Qst ]eniseiski Port»).
Transportmojligheter pa ]enisei. Industri vid dess nedre lopp.

Tills pa senaste tiden har det icke funnits nagra' anordningar for
att i' Jeniseis nedre lopp enlottaga och lagr~ varor. Delta hal' lned
fort den oHigenheten, att angare,solll kOlnlna fran Europa, maste
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mota flodbatarna pa en bestamd plats. K0111111er sadant mote ieke
till stand inonl en begransad tid, 11laste angaren yanda med sin 'last.

Man kan latt forsta, huru vanskligt det ar att hfllla sig inonl en
viss begransad tid, dA man tager i betraktande, att angarna skola
kampa sig igenom isen i Karahavet under, som vi redan papekat,
svara oeh delvis okanda forhallanden oeh flodbatarna hava strackor
av' 2-3,000 kIn. att tillryggalagga och maste skynda sig att ater
viinda till staderna Jeniseisk oeh Krasnojarsk, innan floderna frysa.
Detta sker i allln~nhet redan i Initten av september, under d~t att
basta tiden for angarna' att passera Karahavet ar i mitten av augusti.

Haravsynes, huru ofantligt viktigt det ar att hava en han1n,' dar
angarna kunna lossa. Den skulle endast kunna ersattas Ined en n1ye
ket ,stor flodflotta, da namligen dessa bAtar endast kunna gora en
resa. En slldan flotta star emellertid icke till disposition. Pa Jeni
sei finnas endast ~O angare, oeh av dessa ar den overvagande delen
ieke byggd for att kunna befara den nedre, OCll bredare delen av
floden. For detta andalnal finnas endast tillgangliga 4 angare oeb
10 jarnprAnlar. Dessa tillhora kOllllntlnikationsnlinisteriet och hava
fraktats 'fran Europa via n01'ra havsrouten. Av privata angare finnas
endast 3, sonl kunna befara flodens nedre lopp, Inen dessa a1'o sys
selsatla rued transport av fisk oeh palsverk oeh kunna icke tagas
rued i rakningen vjd ett internationellt varuutbyte. Hela det ov1'iga
tonnaget pa Jenisei trafikerarJeniseisk-Minusinsk, onlkring 500 km.
no1'r oeh soder om den sibiriska jarnvagen.

Fran trakterna vid flodens nedre del levereras fisk,buvudsakligen
lax oeh sill, uppgaende till c:a 1,600 ton per a1'. Fisket skates
annu pa ett prinlitivt satt, oeh nago~ inlaggning av fisken forekolll
mer ieke. 'Vidare levereras palsve1'k, varav.. 10,000-tals polarravskinn
(peisets). Utonl fisk' oeh paJsverk forekolTIlTIa mineralier. I llarbeten
av Dodinsk forekolnlna stenkol, vilka enligt an1iral Makaroffs utsago
aro fullt jalnforliga Ined engelska ko!. Vid floderna Koureika och
Nishiniajia-Toungouska finnes grafit, S0111 i kvalitet pastas vara den
basta i varlden~ AlIt detta ligge1' enlellertid obrukat, da det fattas

lnojligheter for transport.
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V. Lastnings- och lossningsmojligheter vid Obs mynning.
Fordelar och olagenheter.

Obs mynning hal', sonl ovan sagts, ieke anlopts av angare i
DagOn storre utstrIickning.

Vid forsta paseende tyekes det, sonl oln ett omvant forhallande
borde rAda. Ob ligger narmare Europa, oeh dess flodomrade upp
gar till 3,400,000 kvkm., under det att. Jeniseis endast uppgar till
2,700,000 kvkm., alltsa tillsalnnlans e:a 6 millionel' kvkll1. Obs fiod
systenl hal' dessutom det sto1'sta invanarantalet i Sibirien, oeh lned
sina bifloder, S0111 kunna befaras nled S111a angare, strackeI' det" sig
anda till hjartat av Asien.

Upplandet levererar sadana varor S0111 spannll1AI, sIDor,. ost, brod
oeh travaror. Dessa aro elnellertid for billiga for att i storre ut
strIickning tala vid en onllastning for att sedan pa jarnvag fraktas
till Archangelsk eller nagon Ostersjohanln.

Varfor Ob trots detta ieke besokes 'av angare, iiI' beroende pEt de
svarigheter, sonl 1110ta angal~na i flodens mynning oeh vid utbyte av
varor dIirstades. Floden Ob korsas namligen i sitt nedre lopp av
en bank, vilket gor,. att sodra delen av 111ynningen endast hal' ett
djup av 10-12 fot. Detta hindrar utifran kommande angare att
fortsatta uppat floden oeh tvingar deln att stanna i 11lynningens norra
del. FlodAngarna lnaste saledes nIota hal', vilket lnedfor en stor fara.

Fordelen med Ob aI', att flodtonnaget ar 11lyeket stort. Men sam
tidigt lnaste framha1las, att dess angare oeh pramar'icke aro byggda
sa, att de kunna anvandas pa' oppna havet.

VI. Platsen i Obs mynning, dar en omlastning fran angare till
flodbatar maste ske.

Som redan namnts kunna havsgaende angare ieke komma Hingre
upp for floden an till banken, dar lagvattnet borjar. Man 11laste
saJedes haUa sig i flodens yttre ~ynning. Men aven har nl0ta svA~

righeter. Djupet ar icke stort, bredden daremol betydande, uppgaende
till ieke l11indre an 60 knl., oeh stranden erbjuder endast fA vikar
till skydd. Vid nordlig eller sydlig vind uppsta' stora vagor, vilka
utgora en fara for pranlarna.

Olnlastningen maste darfor forlaggas sa sydligt' sonl mojIigt oeh
dar mesta; nl0jliga skydd for pramarna star att finna.

En plats, som i detta avseende fir ganska tillfredsstallande, ar
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Naebodka, belagen pA vastra stranden. Den bukt, sonl bar erbju
del' sig, ar eUlellertid ieke mer an tio fot djup oeh kan saledes ieke
tagas i ansprak vid ·omlastningen, Inen den lamnar flodbatarna skydd
for alIa vindar Ut.Olll for sydostlig.

Sjalva omlastningen maste ske 6 a 7 km. fran bukten i nordost
lig riktning, dar floddjupet ar 60 fot. Den sker pa samnla satt som
forut nanlnts vid omlastning i Jenisei, Inen i detta fall kan en lag
ring av godset pa land ieke ske. Ej beller kunna Iagerhus uppforas,
enledan stranden ar alltfor lag for detta andaluftl.

Jamfor lllan nu de oIika mojligheterna. till omlastning i de bada
floderna, visar det sig, att Jenisei harden fordelen framfor Ob, att
i den forra de stora angarna kunna ga upp for floden, under det att
i den senare flodbatarna maste gil ut i den breda nlynningen. I Ob
lllaste dessutom pramarna vara kraftigt byggda oeh av jarn samt
bogserbatarna av havsgaende typo

VII. Transporter och mojligheterna harfor pa Obs flodsystem
jamfort med jeniseis flodsystem.

Floden Obs nedr'e lopp ar rikt pa fisk, oeh harifran utskeppas
arligen 8,000 ton av samma varderika sorter, SOln finnas i Jenisei.
For att kunna stodja denna rorelse lanlnar regeringen bidrag till ett
angbAtsboIag, SOln trafikerar linien staden Tobolsk-byn He-Cap
Nyda Nadymskoi Ob- Cap Jam-Sale Hamanelskoi Ob. Det ar
huvudsakligast i flodsystenlets sodra del,· sonl dessa ·anga1'e arbeta.

Enligt komnlunikationsnlinisteriets statistik transporterades pa Obs
flodsystem ar 1904 880,000 ton oeh aren 1911-1912 1,472,000

.ton per aI', medan Inotsvarande siffror for Jenisei voro: 1904 64,000
ton oeh 1911-1912 176,000 ton per are

Av dessa siffror framgAr, att transporterna pa Obs flodsystenl
fi1'o avsevart myeket mer omfattande an pa Jeniseis, nlen att de
senare under loppet av endast 7 ar tredubblats, under det att de
forra knappast fordubblats.

FJottan pa Obs flodsystenl bestod ar 1916 av 231 angare oeh
671 pramar, under det att flottan pa Jeniseis flodsystenl endast upp
gick till 42 ~ngare oeh 65 pramar.

En Ob-pran lastar i medeltal 1,000 ton, oeh dess storsta langd
ar 315 fot.

Obs st.orsta angbatsbolag ar 'Vastsibiriska Angbatsbol~get, SOin
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agel' 49 angare och 121 prfunar. Det trafikerar strackan Tjumen
Tomsk oeh lJU111en-Senlipalatinsk. Bland andra, SOln trafikera flod
systeluet, kunna namnas Bogeslo,vska bergverken, N. I. Korniloft·s
efterftHjare oeh Plotnikoff.

En stor roll spelar staden Tjulnen, val'S arliga omsattning av de
bada viktigaste varorna spannlnal oeh travaror uppgar till 496,000
ton, oeh detta oaktat vattenstandet pa floderna Tura och Tobol
under andra halften av sonllnal~en faller till endast 7 fot.

Detta ar sa Inycket Iller annlarkningsvart, om nlan tager i betrak
lande, att varu0111stittningen i Olnsk och i Novo Nikolajevsk, dar den
sibiriska banan korsar floderna Irtys och Ob, endast uppgar till
224,.000 ton och i TOlTIsk till J48,000 ton. Dessa uppgifter aro fran
ar 1909~ Orsaken till den stora varuomsattningen i Tjunlen ar, att
dar omlastas varorna fran det inre Sibirien pa jarnvagsvagnar, foras
over Ural, varpa de i Kanla ater omlastas pa flodbatal~, vilka fora
varorna. langs Kanlafloden till Volga oeh harifran vidare till den ut
landska lnarknaden.

Sa stor roll spelar nlojIigheten att kunna anvanda sig av vatten

vagal', aven om dessa ic.ke utgora hela forbindelseleden.
Obs hela trafikabla vattensystenl utgor 40,447 km., varav 16,847

km. aro tlottningsbara och 15,883 kIn. segelbara. De aterstaende
e:a 7,700 kIn. hava jcke nagon betydelse for fragan. om ett varuut
byte l1led utlandet.

Jeniseis hela trafikabla vattensystenl utgor 20,752 kIn., varav
10,912 km. aro flottningsbara och 6,740 kIn. segelbara, dfirav rned
angare 4,61. 3 knl. Liksom vid Ob a1'o de at.erstaende c:a 3,000

kIn. endast av lokal betydelse. .
Obfloden sjalv ar 3,485 knl. lang och trafikabel i hela sin ut

~irackning. Den kan ur trafiksynpunkt uppdelas i 3 delar:
1. Biisk-Barnaul: 240 km; Ininsta djup 5 1/ 2-7 fot;
2. Barnaul-floden Tonlis nlynning: 727 km.; lninsta djup 10 1/ 2

-12 1/ 4 fot;
3. TOlnis mynning-Obs inre lnynning: 2,518 km. lned ett djup

varierande fran 21 fot till 14 fot pa de grundaste stallena.
Langden pit Obs. storsta biflod, Irtys, ar 3,5?9 km. Den ar tra

fikabel efter bela sitt lopp.
Betraffande ovriga bifloder till Ob kunna upplysningar erbAllas i

konllllunikationsministeriet. Har skall endast belnarkas, att bifloden
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Ret med en langd av 700 km. ingal' i det vattensystenl, 80m fore~

nar floderna Ob oeh Jenisei. Detta systeln bestar av floderna Ret,
Osernaja, Lomo\valaja, Jasewaja oeh sjon Bolsehoje, vidare en kanal
samt slutligen Lilla oeh Stora Kass, bifloder till Jenisei.

Den 111ellersta delen av denna vattenvag ar fo]~sedd med slussa1',
SOin kunna frakta biltar om 10 1/2 fots djupgaende. Men da slus~

sarna ieke aro mer an 24 X 84 fot oeh floderna Osernaja oeh Stora
Kass vid IAgyattenstand end,ast kunna befaras av bAtar Ined 3-3 1/ 2

fots djupgaende, a1" denna vattenvag i sitt nuvarande skiek utan
storre praktisk betydelse.

VIII. Ekonomiska siffror for Obs oeh Jeniseis flodomraden.

SOln ovan franlhAllits hava dessa tillsamnlans en yta av c:a
6,000,000 -kvknl. Harav ligga c:a 4,000,000 kvkm. soder onl 60:de
bt'eddgraden eller i en trakt, SOlll lampar sig for jordbruk. En tredje
del av dessa ~ir betaekt ·med berg oeh skog, varemot de. ovriga e:a
2,660,000 kvkm. latt kunna laggas under kultur. Nedanstaende ta.bell
utvisar den utveekling, sonl Sibiriens export undergatt fran 1905

jamfort Ined 1910.
Fran asiatiska Ryssland utfordes:

1905 1910

Total 2,400,000 ton 4,800,00~ ton

harav: spann-mal . 640,000 » 1,280,000 »

nIl ~ 80,000 160,000 »

sn101' 40,000 » 68,000 »

fisk 4,800 » 36,000 })

Nastan alIa dessa siffror hanfora sig till Obs flodon1l'ade, dA Jeni
seis flodolllrade befinner sig under utveekling oeh dess nuvarande
produktion . till storsta delen konsunleras inonl produktionsoml'adet.
Vad Ost-Sibirien (fran sjon Baikal oeb till Chita, dar »The Fa]~ East»

borjar) betraffar, producerar denna del av .landet ieke tillraekligt for
egen konsunltion utan erhaller tillskott fran Mandschuriet.

Exporten fran »The Far East» ar obetydlig. SA t~ ex. exporte
rades 1913 fran Vladivostok 40,000 ton, varav en obetydlighet spann
mal. Importen till Vladivostok for sanlma ar val' 272,000 ton, var
av avsevarda kvantiteter livsfornodenheter.
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'Som av ovanstaende tabell' fralngar, utgor spannll1al Sibiriens vik-
tigaste exportvara.

~nligt cent.ralstatistiska k0l111nitten fanns oster 0111 'Ural odlat land:
1905 12 millionel' tunnland.
1910 20 »

1911 22 »

Saledes en nyodling per AI' 0111 c:a 1,5 ll1illioner tunnland.

Dessa siffror aro dock i sjalva verket for laga, ty bonderna av

runda uppgifterna 0111 sina odlade arealel' nedat for att nedbringa

skatten. Riktigare yore darfar att for AI' 1H11 rakna Ined c:a 24 1/2
millioner tunnland odlad mark.

'Lantbruket star mycket lagt. Vaxelbruk forekoll1mer icke, utan

jorden hrukas' 6-15 ar oeh lamnas sedall obrukad under 1110tsva

rande tid. Man godslar salIan. Skorden blir dareft.er; for t. ex.

vete ar Inedelskorden c:a 500 .kg. per tunnland. Det foreko111mer

dock jord, som gel' upp till 1,600 kg. per' tUl1nland.

Mest oellas ,~ete, HIed 49 %; darefter k0111nler havre nled 31 %

och rag med 10 %.

Av ovan nanlnda 24 11lillioner tunl1land odlad areal inoln Obs

ocb Jeniseis vattenonlraden kOlTIma 8 Illillioner tunnland pa guverne

lnenten Tobolsk och Tonlsk. 7 lllillioner tunnland kOlllnla pA guver

nementen Jeniseisk, AklTIolinsk, Turgaisk, Uralsk ocll Semipalatinsk,

,utgorande endast 1/33 av det land, sonl i dessa guvernenlent la.mpar

sig f5r jordbruk.

En jamforelse mellan det land, SOlll tilldelats bonderna' i Sibirien

och som utgor 200 111illioner tunnland, oeh de 24 millioner tunnland,

80m de bruka, visar, att endast 12 % ligga under. kultur, nledan

lllotsvarande siffra for europeiska Ryssland ar 1887 rp.ed ett 3-falt

system utgjorde :17' %.

Overginge man till det jamforelsevis intensivare jordbruk, som

anvandes i europeiska Ryssland. sa langt tillbaka SOlll for 30 ar se~

dan, skulle skorden i Sibirien kunna tredubblas. DA lnedelskorden

for aren 1905-1910 utgjorde 7 lnillioner ton, skulle detta betyda

3 ganger denna kvantitet eller 21 millioner ton. For konsumtion

inonl landet racka 5 millioner ton, och for export skulle saledes

Atersta c:a 16 n1illioner ton.

Detar emellertid gagnlost att arbeta pa en sadan forbattring

inom jordbruket, utan att l11an sallltidigt skapar lnojligheter for att
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kunna oka exporten i en motsvarande grad. Ett. bevis for att-denna
. uppfattning ar riktig, utgor det sorgliga faktuln, att ·bonder, SOin

enligrerat till Sibirien och dar borjat driva sitt jordbruk 111ed stor
iver, icke kunnat. fa avsattning for sin spannmal pa grund av bris
tande eller ofullkomliga transportnl0jligheter och darfor tallit tillbaka
ph det ulindre intensiva jordbruket och, dar tillfalle givits, samfidigt
agnat sig at annan verksanlhet. Ett beklagligt faktum aI', att rika
skordar varit en direkt oly.cka for Sibirien.

Hal' lledan lamnas nagra siffrol' for att visa, vilken betydelse norra
havsrouten hal' for export av Spannll1al. Dessa siffroraro naturligt
vis nunlera endast av jamforande betydelse.

A. J. Russanoff hal' i sin broschyr: ~Ekononliska betydelsen av
norra havsrouten for Sibirien», utgiven i Archangelsk 1913, gjort
foljande uttalande:

Regeringskolnnlitten hal' 1909 faststallt, att transporten av 1 pud
(== 16 kg.) spatlnmal frari ovre delen av floden Ob till cless nlynning
kostar 10-11 kopek. Sjofrakten fran Archangelsk till London ar,
inklusive a~sllrans, 7 1/2-8 kopek. Mart kan antaga, att clenna sjo
frakt okas llled 3 - 5 kopek for den langre vagen till Obs lllynning
oeh att den olnstandigheten, att. man maste passera Karahavet, for
dubblar sjofrakten. Lagges hartill en omlastnings- oeh lagringskost
nad av 3 kopek per pud, blir tolalkostnaden for 1 pud spannn1al
frau Vast-Sibirien till London 26,5-32 kopek.

Transporten av 1 pud spannlnal kostar till London ~ jag abe
ropar fortfarande Russanoffs uttalande - via Libau 69,81 kopek,
via Reval 69,66 kopek, via Riga 69,04 kopek, via Petrograd 67,11
kopek, via Archangelsk 54,99 _kopek.

Vi se saledes, att frakten via Arehangelsk, SOin nu ar den billi
gaste, andock staller sig dubhelt sa dyr sorn frakten via n01"ra havs
routen. :Fraktberakningen 26,5-32 kopek a1' sa tillvida oriktig, som
luan bor kunna nedbringa denna, da det blir fraga OIll storre kvan
titeter .och 13Jnpliga anordningar goras.

I sadant fall hoI' flodtransporten kunna sattas till 7-8 kopek
och sjofrakten till 10-12 kopek eller tillsamlnans 17-20 kopek,
saledes en ytterligare fordel for norra havsrouten.

Sonl synes aro ovanstAende siffror endast genomsnittssiffror. Hal'
nedan anfor jag darfor en mera. specifik berUkning, utarbetad av S.
W. Kirpichnikoff, samme man, sonl forbattrat hamnanHiggningarna i
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38,70 kopek

34,43 kopek

6,50 »

1,00 »

8,25 »

31,95 kope.k
0,75 »

4,50

1,50 »

i\.rchangelsk. I{irpichnikoff ar lnycket forsiktig i sina uppgifter, oeh
luan kan darfor obetingat satta tilltro till desanlnla. Kalkylen ar
gjord for de tre typiska stationerna CeJjabinsk, Kugan och Novo
Nikolajevsk, oeh spannnlalen beraknas fraktad ti~l London eller Rot
terdam efter de fraktsatser, som gallde ar 1908" med anvandande av
de ryska specialtarifferna n:r 17 oeh 11:1" 18 for strackan Kotlas

Arehangelsk.
I. Riktningen I{otlas-Arehangelsk:
a. Fran Celjabinsk till Kotlas, 1,513 verst:

SpecialtarifI 17,41 kopek + extra omkostnader 1,27 kopek 18,68 kopek
Omkostnader i Kotlas, lossning, lagring under 3 mana-
del', lastning pa pram, tlodfrakt oeh assurans Kotlas-
Archangelsk. . . . . . . . . . . . . . .
Lastningsk'ostnader i Archangelsk . . . . . . . .
Sjofrakt, assurans, hamnonlkostnader. . . . . . . .

Totalkostnader till London eller Rotterdaln per pud. .
b. FrAn Kurgan till Kotlas, 1,754 verst:

Specialtariff 23,29 kopek (eller 5,88 kopek dyrare an
fran Celjabinsk).
Totalkostnaden till London eller Rotterdam per purl. . 40,31 kopek

c.. Fran Novo Nikolajevsk (Ob) till Kotlas, 2,845
verst:
Ordinarie tariff 35,56 kopek (elIer 18,15 kopek dyrare
an fran Celjabinsk).

Totalkostnaden till London eller Rotterdam per pud. . 52,58 kopek
II. Riktningen Wiatka~Wologda-Petrograd-nya

hamnen:
a. Fran Celjabinsk t.ill Petrograd, 2,331 verst:

Jarnvagsfrakt 30,68 kopek + extra omkostnader 1,27

kopek . . . . . . .. ....
Frakt till nya hamnen. .
Sjofrakt., assurans
Hanlnavgift i nya hamnen

Totalkost.naden till London eller Rottel'danl per pud. .
b. Fran Kurgan till Petrograd, 2,554 verst:

Jarnvagsfrakt 37',38 kopek (eller 6,70 kopek dyrare an

fran Celjabinsk).
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Totalkostnaden till London eller Rotterdalll per pud. . 45,40 kopek
c. Fran Novo Nikolajevsk (Ob) till Petrograd,; 3,645

verst:
Jarnvagsfrakt 55,01 kopek (eller 24,33 kope.k dyrare
an fran Celjabinsk).·

Totalkostnaden till London eller Rotterdam per pud. . 63,03 kopek
I denna sista kalkyl inkluderas ieke olnkostnaderna for att frakta

varorna fran produktionsorten i Sihirien till Celjabinsk, Kurgan eller
Novo Nikolajevsk. For dessa onlkostnader. nlaste 3 a 4 kopek per
pud tilHiggas, varigenolll totalkostnaden till London eller Rotterdalll
for Novo Nikolajevsk blir 66 a 67, kopek, vilket ju stamuler ganska
val med de 'av Russanoff gjorda uttalandena.

Av de anforda fallen fralngar klart och tydligt, att norra havs
routen ~tUller sig ojalnforligt nlycket billigare.

Gora vi Saln111a kalkyl fran salnnla platser lllen ut.an att anvanda
oss av specialtarifferna 11:1' 17 och ~:r 18, staller den sig salunda:

I. Riktningen Kotlas~Archang;elsk:
a. Fran Celjabinsk till Kotlas, 1,513 verst:

Jarnvagsfrakt 23,73 kopek + extra o111kostnader 1,27'
kopek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 kopek
Omkostnader Kotlas-London, Rotterdam, enligt ovan 15,75 )}
Totalkostnaden till IJondon eller Rotterdanl per pud. . 40,75 kopek

b. Fran Kurgan till Kotlas,> 1,754 verst:
Jarnvagsfrakt 25,82 kopek (el1er 2,09 kopek dyrare an
fran Celjabinsk).
Totalkostnaden till Londoll eller Rotterdalu. per pud. . 42,84 kopek

c. Novo Nikolajevsk (Ob)- Kotlas, 2,845 verst:

Jarnvagsfrakt 35,56 kopek (eller 11,83 kopelr dyrare an
fran Celjabinsk).
Totalkostnaden till London eller Rotterdalll per pud. . 52,58 kopek

II, Riktningen W~atka - Wologda-Petrograd-nya

halnnen:
a. Fran Celjabinsk till Petrograd, 2,331 verst:

Jarnvagbfrakt 30,68 kopek + ex~ra ,OlIlkostnader 1,27
kopek . . . . . . . . . . . . .. . . . . 31,95 kopek

Olnkostnader Petrogr~d- n~a h~~nen - London, Rotter-
datu, enligt ovan. . . . . . . . . . . . . . .. 6,7fJ »

Tot.alkostnaden till London eller Rotterdanl per pud. . 38,70 kopek
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·b. Fran Kurgan till Petrograd, 2,554 verst:
Jarnvagsfrakt 32,78 kopek (eller 2,10 kopek dyrare an
fran Celjabinsk).
Totalkostnaden till London· el1er Rotterdam per pud. . 40,80 kopek

c. ·Fran Novo Nikolajevsk (Ob) till Petrograd, 3,645
verst:
Jarnvagsfrakt 45,56 kopek (eller 14,88 kopek' dyrare an
fran, Celjabinsk).
Totalkostnaden till London eller. Rotterdam per purl. . 53,58 kopek

Nar det .1'01' sig om stora kvantiteter, spelar varje kopek en vik
tig roll, och utga vi fran -att Sibirien. llled lattbet kan oka sin kvan
titet spannmal for export till 1,000 lnillioner pud per ar (== 161nil
lionel' ton), sa betyder varje kopeks besparing 10 111illioner rubel
per aI', sonl skulle komnla det ryska folket till godo. For att spara

. sadana belopp kan man. nedlagga betydande kapital for att under
latta transporten.

Jag overgar nu till skogshanteringen, sonl eftel' jordbruket borde
vara Sibiriens viktigaste inkolTIstkalla, oeh kOlnnler sedan att lamna
nagra siffror rorande boskapsskotsel, smorindustri, toba.ksodling oeh
linodling ID. nl.

Enligt den .offieiella statistiken finnas i Sibirien 488 ll1illioner
tunnland skogbarande mark. Beklagligt nog kan enlellertid endast
halva denna areal utnyttjas.

Motsvarande siffror for europeiska Ryssland firo 212, resp. 170
millioner tunnland.

Av Sibiriens skogsareal komnler hulften pa Ost-Sibirien oeh Amur
distriktet oeh ar salunda for denna utredning utan intresse. Ater
staende 244 millioner tunnland, av vilka 12~ millioner tunnland
kunna utnyttjas, ligga inom Obs oeh Jeniseis flodomraden.

De sibiriska skogarna firo annu sa lange foga .undersokta oeh
ligga troligen knappast till 1/5,under reger,ingens kontroll. De har
ovan angivna arealerna tordevara ganska forsiktigt beraknade, ty
enligt andra kallor skulle skogarna endast i Jeniseiska guvernelnen
tet uppga till 300. millioner tunnland.

Av den vardefullare skogen .. intager tallen forsta platsen pa grund
!IV . sin stora anvandnin.g for. byggnadsandamal; darefter kommer ee
d~rn, SOlll anvandes till sniek.erier,. oeh forst darefter granen oeh



16 1920 den 27 januari.

larktradet. Av lovtraden 11ar endast bjorken nagon namnvard bety
delse oeh detta endast sasom bransle pa platsen.

Avsattningen av travaror fir ganska obetydlig. Sa kan t. ex. an
foras, att regeringen ar 1912 upptagit for forsaljning en kvantitet av
5 1/4 millioner kubikfanlnar (c:a 2 milliarder pud), nlen i verklighe
ten forsaldes endast 0,5 lnillioner kubikfaulnar eller e:a 10 % av den
beraknade kvantiteten. I Jeniseiska guvernelnentet val' denna. siffra
endast 5 %. Orsaken hartill ligger i den ringa lokala forbrukningen
av skog, beroende pit att nodig industri fat.tas oeb befolkning'en :ir
liten. Nagon export kan nlan knappast rakna med pa grund av
ogynnsamma forhallanden.

Under tiden vaxer efterfragan pa travaror pa vaJ'ldsmarknaden
oeh komnler antagligen att nu efter kriget ytterligare okas.

Fore kriget val' det huvudsakligen fran europeiska Ryssland, som
export av timmer oeb sagade varor agde rum, men dessa forrad firo
ieke outtomliga, oell det yore skada, onl de ieke sparades for henI
konsumtion oeh fOl' en uppvaxande industri samt i stallet Sibiriens
enorma forrad utnJTttjades. SOln det nu aI', skovlas Sibiriens skogar
av brand eller' forfaras gell0m Alder.

Sonl exempel pa huru litet skogarna i Sibirien avkasta kan anfo
ras, att i Tobolska guvernenlentet uppgiek. avkastningen till 2 1/2
kopek per tunnland oeh i Tonlska guvernenlentet till 3 a 3 1/2kopek
per tunnland. Hela avkastningen fran asiatiska Ryssland uppgar
endast till e:a 4 millioner rube!.

Man ·kan berakna, aft Ryssland i medeltal exporterar 4 millioner
ton travaror, varav 88 % komnla pa europeiska Ryssland, 9 % pa
Sibirien oeh 3 % ph Kaukasus.

Oaktat de langa avstanden fran Sibirien till ryskeuropeiska ham
nar harman gjort forsok att skeppa travaror till London.' Det hal'
visat sig ekonomiskt mojligt, nlen endast' for hogsta. kvalitet, oell
aven da ha endast mindre kvantiteter kunnat ifragakonlma, beroende
pa omojligheterna att nu frakta storre kvantiteter llled jarnvag. Den
enda mojligheten att fa ut Sibiriens 100,000-tals ton av travaror fir
over Borra havsrouten. TransportmojIigheterna ar'o hal' obegransade,
endast de nodiga tekniska forarbetena utforas.

Bland lantbruksprod'ukter hal' smoret 8to1' betydelse for Sibirien.
Som ovan namnts hal' exporten under 5-arsperioden 1905-1910
okats fran 40,000 till 68,000 ton. Denna kraftiga stegring beror pa
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den hoga utveckling, i vilken ladugardsskotseln befinner sig och SOln

i sin tur visar, att det ekonoluiska valstandet hos denna del av be
folkningen ar stort.

Hal' nedan upptages en tabell, utvisande huru nlanga husdjur
som komma pa varje 100-tal invanare i Ryssland ar 1913.

Horn- FAr &
Hastar boskap getter Svin Total

50 guvernenlent i europeiska Ryssland 20 30 34 1t 95
Baltiska provinserna 12 22 6 5 45
Kaukasus 19 53 114 12 198
Sibirien 55 74 65 16 210
Central-Asien 46 53 170 2 271

Medeltal 26 34 48 10 164

A V .tabellen framgar, att Sibirien intager forsta platsen Ined undan
tag for far och getter; betraffande ovriga djur komnler det upp till
nara nog dubbla medeltalet.

Snlor ar en vara, sonl kan tala en hogre jarnvagsfrakt an t. ex.
span'nmal ocb travaror, men det ar otvivelaktigt, att 110rra havsrou
ten fiven for smor skulle komma att bliva av stor betydelse och
draga till sig avsevarda kvantiteter. Detta icke endast pa grund av
de billigare frakterna utan kanske mera pa grund av de forenklingar,
som skulle kunna goras for att fA sl110ret att h:\lla sig un~er trans
portent

Pa senare tiden hal' ostberedningen gjort stora framsteg. Beklag
ligt nog aro siffrorna for denna produktion icke tillgangliga.

For att ytterligare visa den stora betydelsen av okade forbindel
ser hal' jag medtagit nagra statistiska uppgifter betraffande li-1~, tobak

och b01null.
Lin odlades i Sibirien enligt uppgifter fran aren 1910-1912 pA

en areal av .200,000 tunnland. Ett tunnland gay 200-240 kg. 1'a
vara, betingande ett pris av 12 1/2-25 rubel per '100 kg. Samma
kvantitet erholls av rAlin och fro eller c:a 40,000 ton rAlin och
40,000 ton fro. Det forra exporterades sa gott SOin helt och hAllet,
dA nagra fabriker for linets vidare bearbetning icke finnas i Sibirien.

Tobak odlas annu i Sibirien i jamfol'elsevis liten' utstrackning.
Ryssland. intager i fraga om tobakshandel tredje platsen ph varlds

nlarknaden. Skorden 1913 val' 98,000 ton, varav kommo pa asiati
2
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ska Ryssland 1,300 ton eller e:a 1,5 %. Skorden gel' battre resul
tat i Sibirien oeb lamnar 1,200-1,700 kg. per tunnland, under det
att nlotsvarande siffra for europeiska Ryssland ar 1,325 kg. oeb for
Amurdistriktet 440 kg. per tunnland.

Bonlull odlas huvudsakligen i Turkestan i Central-Asien. Skor
den i Ryssland uppgar till c:a 464,000 ton rAvara per AI' eller c:a
10 % av hela varldsproduktionen, som ar 4,6 millioner ton.

Forbrukningen av bomull i Ryssland ar380,000-400,000 ton
ren vara per aI', varav 160,000 ton komma fran Ryssland oeh l~es

ten importeras (huvudsakligen fran Amerika 50-60,000 ton, over
Tyskland 30-50,000 ton o. s. v.)

Bearbetningen av bomull sker huvudsakligen i Moskva, Petrograd
oeh europeiska vastprovinsel'na, varvid transportkostnaden kOlnnler
pa 12,50 rubel per 100 kg. Priset pa raval'an ar 100 rubel per
1~O kg. Nal' man tager i hetraktande, att rayonen for bomullspro
duktionen ligger i narheten av floden Irtys' ovre lopp, hoI' den kunlla
fraktas via Borra havsrouten billigare till Moskva ochPetrograd, an
\Tad nu ar fallet.

Sibiriens obegransade tHIgangar pa n~ineralier och kol aro annu
ieke utnyttjade i nanlnvard olnfattning oeh -kunna sAledes nu icke
tagas nled i berakningen vid· bedomandet av fragan om export via
norra havsrouten. Betraffande kol fir det mojligt, att de faIt, sonl
ligga vid flodmynningarna, i en framtid kunna kOlnma att lanlna
bransle till flodangarna oeh darigenom forbilliga frakten.

Som en saIJtt1nanfattning av det sagda kan -fraulhAllas, att Sibi
rien redan nu exporterar 100,000-tals ton arligen, men att detta
endast utgor en ringa del av de l1l0jIigheter, SOln skulle kunna
utnyttjas, onl transportmojligbeterna yore b.~ttre tillgodosedda. Redan
nu forlorar Sibiriens befolkning arlig~n millioner rubel i fraktkostna
der. Dess jordbruk ligger j lagervall,dess skogar fijrfaras, cless
naturtilIgangar' ligga obrukade. Sibiriens ekonomi kan endasl' for
battras genonl billigare oeh forhattrade export.mojIigbeter.

IX. Forsok att pa privat vag organis~ra utbytet av .varor via
norra havsrouten.-

Redan sedan lang tid tillbaka- har ..·.Vast-Europa erkant -betydelsen
av en nordlig havsrout och utsant vetenskapliga oeb k'ommersiella
expeditioiler for att undersoka nl0jIigheterna f5r en sAdan."
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AV stor betydeIse var N.ordenskjolds expedition rued Vega aren
.1878-1879. Under denna resa passerade, han hela norra ...L\.sien
fran vaster till oster och kOl1l fral1l till oceanen gen0111 Berings sunde
R~dan 1860 hade emellertid M. K. Cideroff, en kOpll1an fran Archan

geIsk, sokt att organisera en expedition norra vagen. Han uppsatte
ett pris pa 14,000 rubel nlen kunde icke fa nagon att riskera for

soket. Han reste' cIa till ~ngland, dar han fann intresse' for saken.
IVIed Cideroffs hjalp for Nordenskjold tva ganger till Jeniseis myn

ning. Forsta gangell 1875 ll1ed en seglare vid namn Prevejn oeh
andra gangen nled angaren Inler.

AI' 1874 gick en engelsk kapten vid naUln Wignis med en seg
lare »Diana» till Obs mynning oeh 1876 med en 'angare »Thau1es»

till Jeniseis mynning oeh for-tsatte uppat floden till Koreika.
AI' 1877 sande Cideroff en skonare »Utrennaja Sarja», som val'

byggd vid Jenisei, till Petrograd, dit den lyckligt anlande.

Efter dessa forsok hava nlanga privatpersoner sokt att sanda
gods denna vag, lnen de ha ieke lyckats, el11edan ryska regeringen

genonl sin tullpolitik lagt hinder i vagen.

Under aren 1910-191.1 arbetade den engelska kaptenen Webb

stee pa att erhalla ryska regeringens tillstand att organisera en ang

batsforbindelse norra vagen och amnade aven bygga en banln oeh
lagerskjul pa Novaja-Semlja. Emedan Webbster ieke begarde nagra

koncessioner, erholl ban tillstand. Han fann emellertid snart, att han

icke kunde arbeta utan ryska regeringens bjalp och anholl am ett

understod pa 60,000 rubel per are Vid samlna tillfalle val' oeksa

ryska regeringen sysselsatt nled att ordna en sadan angbatsfor

bindelse och oppnade underhandlingar med Webbster onl ett sam

arbete. Da utbrot emellertid kriget 1914, och underhandlingarna

'avstannade.
Pa sista tiden bar det bildats ett aktiebolag under namn av »Sibi

riska aktiebolaget for skeppsfart, industri oeh handel», sam bland

andra 111ftl aven uppsatt organiserandet av en angfartygsforbindelse

via Norra ishavet.

x. Ryska regeringens atgarder for organiserande av en nordlig
havsrout.

Under tiden so~ de~ privata' foretagsalnheten sokte oppna denna
vag men motarbetades dels av nature'n dels av den ryska tullpoliti-
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ken, harden ryska regeringen sjalv fran tid till annan gjort insat
ser for att soka" 10sa fragan.

Under kejsarinnan Anna Joanovna upptogs Peter den stores ide,
och en expedition utrustades under nal11n av »Den Stora Nordiska»
for att llndersoka Rysslands och Sihiriens norra hamnar. Denna
expedition arbetade under aren 1734-1. 743. Trots fragans svara

" natur och de ofullkomliga b:1tar, som stodo till forfogande, lyckades
det ryska sjo111an att besoka och kartlagga hela Borra kuststrackan
filed undantag av Cap Tscheljuskin oel1 halvon Tainlyr. Dessa delar
av kusten besoktes darenlot av styrnlannen Tscheljuskin, som over
for dem med slade och hundar. Resultatet av denna expedition blev
en forsta kartHiggning av hela kusten och en mycket tillforlitlig sadan.
Efter ett forsak, som senare gjordes av amiral Tschitschagoff filen
sOln blev resultatlost, overgavs denna fraga for en lang tid framaL

Den upptogs eUlellertid ater ar 1893, da ryssarn"a borjade bygga
den sibiriska jarnvagen och voro i stort behov av rals, cement 111.

In. Regeringen gjorde da ett forsok att frakta gods till Jeniseis
mynning. Denna expedition kan kallas Iyckad eller icke lyckad.
Lyckad Iuaste den kallas, elnedan sanltliga angare, sonl under ledning av
kapten Dobrotworskij avsandes fran Europa, anlande till Jeniseis
mynning oeh fortsatte anda upp till Jeniseisk, som Jigger 2,000 knl.
fran "nlynningen. Olycklig illaste den kallas, enledan en del av ral
sen, ~mkring 1,600 ton, l1laste lossas i fludnlynningen for att latta
skepp-en, varvid omlastningen skedde pa en illa vald plats och en .
stor del av ralsen gick forlorad.

Fran 1894 borjade sjoforsvarsdepartenlentets hydrografiska avdel
ning under Iedning av general Wilkitzki att arbeta i Karahavet och
i Obs och Jeniseis nlynningar. Han utsa~de expeditioner "under Aren
1894-1897 och hal' beskrivit Jeniseis och" Obs flodnlynningar sanlt
aven gjort en IDJTcket tillforlitlig karta over floden Jenisei upp till
staden Jeniseisk.

En annan ny karta hal' u"Pprattats av kOlllnlunikationsdepartenlen
tets avdelning for inre flodkolnmunikation. Denna karta ar enleller
tid icke sa tillforlitlig, da skalan iiI' for liten och den aven ar be
haftad Ined andra tekniska feI.

Under Aren 1898-1905 hal' Norra ishavets hydrografiska expe
dition undersokt de tre sund, vilka forbinda Murmanhavet med Kara
havet, ocb aven beskrivit kusten fran Jugorski-Schar till floden Karas
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nlynning~ Expeditionen uppsatte aven en del sjomarken for att un
derlatta sjofarten.

AI' 1905, under japanska kriget, blev sibiriska jarnvagen bJocke
rad av gods, oeh un panlinde lnau' sig ater }) nor1'a havsrouten».
Komlnunikationslninistern, furst Chilkoff, uttalade da SOITI sin nlening,
att denna vag nast banan val' Sibiriens viktigaste l{olnmunikationsled.
Man kopte en flodflotta i Eng1ano. pa 22 skepp och sande den till-'
samnlans nled en del andra fartyg till pJeniseis lTIynning, dit salutliga
bAtar lyekligt anlande lTIed sin last. Flodflottan med last fortsatte
till staden Jeniseisk. Denna flodflotta val' borjan till 1'egeringens
angbatsbolag. 1914 okades 'flottan med en del angare, inkopta i
Tyskland, vilka hunno lamna Tyskland fore krigsutbrottet.

AI' 1911 ingingo k0111illUnikationsnlinistern, sjoforsvarsnlinistern
och ministern for inre angelagenheter till dunlan med forslag att fA
anlagga radiostationer pa vagen till Obs oeh Jeniseis lnynningar, att
fa uppsatta diverse sjomarken samtvidare' att fa bygga en jnrnvag,
SOlll skulle forena nagon punkt vid Obfloden 111edNorra ishavet. De
bAda forsta forslagen vunno dUl1lanS godkannande, varemot fragan
onl jarnvagen icke vann beaktande. I TOlllSk finnas dessa utrednin
gar for den, som onskar narmare studera dem.

Ar 1912, Dar duman avhandlade budgeten for handelsnlinisteriet,
fattade den foljande beslut:

»I kolonisalionens intresse oeh for att oka Sibiriens produktions
fornlaga ar det nodvandigt att via Karahavet organisera en forbin
delse med floderna qb och Jenisei i avsikt att underlatta exporten
till fraJTIlnande nlarknader av jordbruksprodukter, timiner och andra
tunga och billiga varor. DUlnan uttalar sonl sin onskan, att handels
nlinisteriet pa kortast mojIiga tid undersoker, vilka praktiska fordelar
oeb underlattnader som kunna beviljas, pa det att en handelsforbin
delse rna kunna utveekla sig, och skall lninisteriet forelagga dUlnan
lagforslag haroill».

Handelslninisteriet uppgjorde II1ed anledning. harav flera forslag
till reguljara forbindelser under rysk flagg till Obs och Jeniseis myn
ningar oeh utarbetade motsvarande forslag, men kriget 1914 forhind
rade fragans vidare behandling.

Ministeriet framholl som sin mening, att det for idens fullfoljande
yore nodvandigt att anlagga flera olnlastningsstationer, och upptog
aven i sin budget for ar 1916 elt visst anslag for undersokning av
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Jeniseis mynning, avensom i budgeten for ar 1917 en kredit for utfo

rande av haulnanlaggningar i Ost-Jeniseisk.

A.1' 1916 anlade sjofo1'sva1'sdepa1'tementet en radiostation pa on

Dickson vid Jeniseis ,1l1ynning. Under de bAda foregaende aren 1914

och 1915 hade sanlnla depa~tenlent utsant. isbrytarna »Taimyr» och

» Waigatseh» , vilka passerade hela kustst1'ackan fran Berings sund

till Archangelsk fran ost till vast.

AI' 191 8 utsandes Sanl111a isb1'ytare filed en expedition, SOril hade

till uppgift att undersoka den vastra deleo av noI'1'a havsrouten.

Genom junirevolutionen i Sibirien avbI'ots emellertid denna, oeb

angarna dirigerades i stallet till Jeniseis mynning for att upp

1'atta en I'adiostation, sonl skulle upprattha11a forbindelsen Inellan

Archangelsk oell Sibi1'ien. Antagligen pa grund av DagOn oforsiktig

het gick angaren '''"aigatsch pa grund i ~J eniseis nlynning, ocb
den andra angaren atervande.} Denna expedition blev saledes utan

resultat.

XI. Nodvandiga atgarder for att sakerstal1a en forbindelse via
Norra ishavet.

Vad sonl i detta avseende redan gjorts, kan ej an~.es tillfyllest

for en regelnlassig oeh siiker forbindelse via Norra ishavet. Det fin

nes t. ex. lllellan Novaja-Senl1ja och Obs och Jeniseis lllynningar,

ett avstand pac:a 1,000 knl., icke en enda fyI'. Vissaatgarder

bora darfor vidtagas, och lllan kan uppdela den1 i tre grupper:

1. Allmanna atgarder for sakerstallande av sjofarten;

2. Speeiella Blatt och steg beroende pa fo1'hAllanden, som rada

I{ar~havet;

3. Forbattring av routens andpunkter.

1. l'ill den forsta gruppen av atgarder fa-I" lnan rakna uppsat

tandet a v sjo111arken" heIst fyrar, vid savalostra. som v~stra and~

punkterna av sunden, so 111 forbinda Murman~ OC~l Karahav~t" sa~t

uppforande av f)Tr:torn vid vissa huvudpunkter pa dessa strackor.

..Vidare bora fyrar uppforas pa Cap Mare-Sale (dar en radiostation

nu befinner sig), pa oarna Belje, Wilkitzki och Dickson, vid Obbuk

ten och Jeniseis mynning saHlt pa Cap Jelania pa Novaja-Semlja.

De for skeppsfarten farliga punkterna i sunden och Obbukten samt

i Jeniseis nlynning ffiaste forses Bled sjoillitrken. '7idare fir det nod

vnndigt att i hydl~ografiskt uyseende undersuka Karahavet saval som
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angransande hay.. Det bliravennodv~ndigt att anlagga en d~l

statioller, dar ~anskap i handelse av haveri kan. erha.lla skydd
oeb foda.

2. For att underlatta sjofarten pa Karahavet aro radiostationer
av star betydelse. Deras uppgifter sknlIe bliva att observera isen
oeh dess rorelser sanlt att darom" meddela de sjofarande. De nn
existerande stationernas anlal ar icke tillfylIest. Man Inaste _darfor
.ytterligare anlagga sAdClna vidostra andan av sundet Matotskin-Scbar,
.pa Cap Jelania, pit on Baily oeb vid routens slutpunkter, d. v. s. i
hamnen Ost-Jeniseisk oeh i bukten Nachodka. De bAda senare sta
tione1'na bor~ sins emellan vara forenade med en telegraflinje. Syn
vidden fran en radiostation a1' ieke stor, oeh darfor bliva underrat
telserna fran en sadan av forhallandevis ringa yarde. I hydroaero
planet hal" man' emellertid ett ut.markt 11ledel att oka denna synvidd.
·Darfor Inaste ocksa alIa radiostationer med undantag for Naehodka
oeh Ost-Jeniseisk forses llled hydroaeroplan. Med des~a maste fore-
tagas systematiskt ordnade flygturer. lnonl loppet av nagra timmar
kan man dA fa tillforlitliga uppgifter, vil~a I fran radiostationerna
kunna 'nleddelas fartygen.

Sftdana aI', dA I{arahavet ieke ar befriat fran is, 11laste ha.ndels
faI'tygen kOllvojeras av isbl'ytare, sonl aro nog starka att forcera isen.

3. Slutligen ar det nodvandigt att i andpunkterna av havsrou
ten bygga hamnar for att sakerstall~ varuutbytet. I Ost·Jeniseis~ ar
en hamnanlaggning redan pAborjad, oeh en hamn ~naste aven anHig
gas i Obbukten, antagligen i viken vid Nachodka SaSOnl varande den
mest lampliga platsen. DA tillgangen .pii mansklig' arbetskraft ar
ytterst, begransad i dessa trakter oeh det a1' av storsta' vikt, att onl
lastningarna ga snab~t, nUlste .hanlnarna utrustas nled Inodernaste
111askinella .. transportanordningar.

Kapten Webbster hal" i sitt progranl upptagit byggandet av en
111ellanhamn pa Novaja-Sern1ja. Denna tanke lnaste nlan anse vara
riktig, ty is.en oeh ~ndra omstandigheter. kunna gora' det nodvandigt
for skeppen att soka en. hamn. Som det nu· aI', kunna vidriga onl
standigheter tvinga dem att atervandamed sin last till Eutopa. . I
salnband nled en sftdun mellanhanln mAste- man bygga en tran~port

.flotta, som kan taga godset fran denna hamn oeh till Ob el1er
Jenisei.

Utoln tekniska hjalpmedel' 111aste Dlan aven tanka sig andra, sasom
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t. ex. finansiellt understod for att locka redare att insatta bAtar pa
,denna ,rout. DA routen en gang blivit upparbetad, kan sadan hjalp
indragas.

XII. Nodvandiga atgarder for' att ordna flodtransporten.

I samband llled en ordnad kommunikation for varuutbyte Iuellan
Europa och Obs och Jeniseis Inynningar maste man aven ordna for
ett vidarebefordrande av gods langs floderna. Harfor finnes nu icke
tillrackligt tonnage, utan man maste bereda sig pA en betydlig utok
ning' av detsa'mma. Flodflottan, som arbetar pa Jeniseis nedre lopp,
kan namligen endast befordra 500,000' pud pa en gang. Farvattnet
i Jeniseis nedre lopp maste forses med prickar. En upprensning av
floden pa vissa stiillen fordras aven.

Betraffande Ob maste dispositionerna goras nAgot annorlunda. Pa
forut angivna skal maste de langgaende angarna lossa sina laster
vid Nachodka. Hal' fir floden emellertid annu for bred, for att 111an
skall kunna i nagon storre utstrackning anvanda sig av det nn till
gangliga flodtonnaget, vilket icke ar byggt for detta andamal. Det

va.l' daremot val a'nvandbart for transporter langre upp pa flodelle En
ny flotta bestaende av kraftigt byggda angare ocb pramar 111aste
sAledes byggas for att frakta varorna till en andra lossningsplats.
Denna bor lampligen forlaggas i narheten av Irtys' nch Obs san~man

flode. HarifrAn kunna sedan varorna foras vidare 111ed det nu till
gangliga tonnaget.

Obs mynning ar ganska litet undersokt; liksom Jeniseis maste den
utforskas samt forses lned sjolnlirken och fyrar for att sakerstalla
skeppsfarten.

XIII. Mojlig:heterna for navigation pa Karahavet.

Orsaken till att norra havsrouten hal' sa manga motstandare ar
den allmant utbreddaasikten, att ]{arahavet icke ar navigerbart varje
are Denna asikt anser man nu representeras av personer, sonl hava
intresse av att bygga nordliga jarnbanor, eller av personer, sonl.
aldrig haft att gora med isforhallandena~

Specialisterna &1'0 av en annan mening, och bland dessa ka'n
sarskilt namnas amiral Makaroff, samme Makaroff, som byggde isbry
taren »Ernlak». AI' 1897 foretog han en 'resa i Norra ishavet pa
en angare, som jamte 10 andra av firlnan PopaIn' sandes via norra



Forbindelsen nled Sibirien och dess betydeIse for ett okat varuutbyte. 25

havsroulen till Ob' och Jenisei. Han hal' dessutom hafl tillfalle att
samu1antraffa oeh tala lued sa gott sonl alIa mera benlarkta: perso
ner, son1 gjort denna fard, SaSon1 Nordenskjold, Sverdrup, Schloss
hauer, Scott-Hansen 111. fl.

Stodjande sig pa egna iakttagelser saval som pa ovan nan1nda
sakkunnigas erfarenheter hal' han ansett sig kunna go1'a foljande utta
lande: »I Nor1'a ishavet kan luan taga sig fralll med isbrytare. Be
traffande ·isen i Karahavet kan man forcera den fran juni-septem
ber, oeh iiI' det har icke en fraga 0111 att k1lnna utan endast en fraga
0111 basta och' ~raftigaste hjalpmedlet.»

Av detta uttalande f1'amgar, att amiral Makaroff a1' av den'menin
gen, att n1an icke' blott da Karahavet ar isfritt, kan navigera dar,
utan 3.ven sadana aI', dA det ar belagt Iued is, oeh att lnan till ocb
med icke behover invanta slutet av sommaren utan redan i juni kan
borja fOTee1'a isen for att sedan trafikera havet till septelnber. Under
denna tid kunna 4 resor foretagas fran Mur~ankusten till Obs oell
Jeniseis IDynningar.

Sadana nndantagsar, dA Karahavet icke iiI' isfritt, beraknas intraffa
1 a 2 ganger pa 10 are Under aren J913, 1914,1915,1916 och
1918 voro resorna gynnsan11na. Under a1" 1917 kom visserligen
icke nagon angare till Jeniseis n1ynning, men berodde detta pA att
den angare, s'om detta ar befraktats till Jenisei, sattes pa grund i
Matotskin-Scharsundet. Man iakttog emellei~tid, att havet aven detta
ar val' fri tt fran is.

AlIa, som grundligt studerat fragan, anse, att det icke forekoln
Iller is pa sudant satt ocb i sadana kvantiteter, att icke en forbindelse
kan uppratthallas.

XIV. Ett nytt uppslag.

Till slut ber jag att fa nanlna Oln etl nytt uppslag till en forbin
delse via Norra ishavel, vilket franlkommit pa allra sista tiden.

Enligt detta skulle de fran Europa konllnande angarna dirigeras
till en han1n, SOln skulle byggas vid Murmanbavets sydostra del.
Denna hamn skulle forinedeis en jarnvag forbindas med staden
Obdorsk, belagen vid floden Ob och soder onl den forut omnamnda
hanken, vilken utgor ett sadant binder for transpo'rten av varor till
Obs ovre del. I Obdorsk skulle de fran Europa kOlnnlande varorna
lastas direkt pa det nn tillgangliga flodtonnaget,. ocb pa samIna satt
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skulle varOf, som vattenvagen konlnle fran det inre Sibirien, hal'

.kunna on1lastas direkt pa jarnvagsvagnar.

Pa privat vag hava J110jligheterna for den ifragasatta jarnvagen

undersokts, oeh hal' det darvid visat sig, att utforandet icke stoter

pa_ nagra storre svarigheter.

Banan skuUe komula att fa en langd av e:a 400 knl.

Jag hal' Illig darenlot icke bekant, 0111 Murmankusten oeh isfor

hallandena i Murmanhavets sodra del aro tillrackligt undersokta for

att man iinnu skall kunna vaga fasta alltfor stora forhoppningar vid

forslaget, filen jag anser dock,. att det innebar sadana 1110jligheter,

att det ar av storsta vikt att snarast igangsatta dessa undersoknin

,gar oeh. att gora delTI, innan ytterligare sumnlor nedlaggas pa fyrar,

radiostationer, hydroaeroplan, hamnanlaggningar samt havsgaende flod
angare .;, oeh pranlar i. enlighet lTIed det aldre forslaget. Visar det

sig sedan, att en anghatsforbindelse -..- eventuellt rued hjalp av

. isbrytare - kan uppratthallas 5 it 6 nlanader under aret Bled Mur

l1lanhamnen, s~Tnas nlig vagande skitl foreligga. far att ordna en

farbindelse Bled. Sibirien pa denna vag, lned undvikande av Kara

havet· och de risker och ko~tnader, sonl ~enna forbindelseled for

l1led sig.

Mot det nya forslaget ~all visserligen anforas, att det icke inne

bar en kontinuerlig vattenvag oeh att en jarnvag har sin begrans

ning. Oeh detta fir santo Men a' andra sidan kOlllnler det otvivel~

aktigt att draga en avsevard tid, inna.n Sibiriens., export blir sa stor,

att denna forbindelse ieke skulle vara tillfyllest, och under tiden kan

luan arbeta pa de storre forslagen.

Mycket . nler ar skrivet i denna fra'ga oeh myeket mer skulle

kunna tilHiggas, IDen av det redan anforda franlgar tydligt den ~Ttterst

stora betydelse, son1 okade, billiga transportvagar hal' for Sibiriens

vidare utveckling oeh for ett akat varuutbyte med detta' land.
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NATIONALEKONO-MISKA FORENINGENS

sammantrade den 24 februari 1920.

Ordforande: Direktoren S. PAL1JIE.

Till ledamoter av foreningen invaldes:
Forste Byrainspektoren P. A. Bollden,
Byrainspektoren G~ Bjork'lnan,

» R. Stetfenb~l.rg,

Direktoren Ok. lVerner,
Fil. Kandidaten N. OederblCtd,
Amanuensen A. Tigerschiold,
Lojtnant G. Lindgren,
Godsagaren K. Heyn~an oeh
Ainanuensen J. Gibson.

Sedan den av herrar revisorer avgivna berattelsen angaende verk
stalld granskning av 1919 aI'S rakenskap blivit foredragen, beviljade
foreningen enligt revisorernas henlstfillan ansvarsfrihet for forvalt·
ningen av foreningens ekonomiska angelagenheter under namnda are

Det for aftonen uppstallda overlaggningsamnet:

Prisrevolutionen oeh tjanstemannens loner .

inleddes av Professor Eli F. Heckscher.

Det uppstallda amnet for kvallen ar i- sig sjalvt· vidlyftigt oeh blil'
. det an mer, del man i likhet Ined mig icke anser sig kunna forbiga
fragans statsfinansiella sida, S0111 bor kunna parakna sarskilt intresse
i denna forsalnling.
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Om man skall fa den ratta utgangspunkten for att fatta pris
revolutionens innebord, ar det bast att valja nagot mycket patagligt,
namligen en 3.ndring i sjalva den n01ni1~ella 11tyntenhete'n. J\ian kan
dA for att fa en bekv3Jn parallell ll1ed det nutida laget tanka pa

,Preussens eller Tysklands overgang fran thaler till riksl11ark i sa111
Inanhang med overgangen fran silver- till guldmyntfot efter fransk
tyska kriget. En thaler blev dii likvardig 111ed 3 riksnlark, d. v. s.
nOl1linellt sett sjonk »penningvardet» till ]/3 oeh en »prisstegring»
agde rum till det tredubbla, i det att nlan fick betala tre ganger sa
ll1anga riksmark SOlll forut thaler. Detta gallde naturligtvis endast
under forutsattning av oforandrat realvarde pa det, som koptes for
penningarna, oeh upphavdes foljaktligen icke i ll1insta man av att
somliga varor oeh tjanster kunde komnla att betalas Ined flera eller
farre an tre gAnger sa InAnga riksmark nlot deras forra pris i thaler.
Varor oeh tjanster av detta slag skulle tydligen ha stigit eller sjunkit
i pris, uttryckt i thaler, om nlyntforandring ej hade agt rum. Ingen
iiI' i tvivel om att i ett sadant fall den nya lllyntenbeten skall be
traktas som fran alIa synpunkter likvardig filed en tredjedel av den
galnla.

Nationalekononliskt oeh overhuvud fran samhallssynpunkt ar det
elnellertid saInnla sak, SOin agel' rum vid 'varje sadan andring i pen
ningvardet,' som beror av en andrad penninglnangd, oeh salunda
aven, Atminstone i stort sett, med den forskjutning, sonl vi bevittnat
under de senaste 5 a 6 aren. Vi ha fatt en annan valuta, lika·
skild fran den gamla som riksmarkvalutan val' fran thaler.valutan.
TvA faktorer iiI' det egentligen, som dolja detta forhallande. Den
ena aI', att forandringen forsiggatt ieke filed ett slag utan suecessivt,
den andra och ojamfo.rJigt betankligare a1', att de hada valutorna,
den fore kriget oeh den efter kriget, sinsenlellan ha sa1nma 1~a11tn.

Vilken begreppsforvirring. det senare skall medfora for alIa, sonl
fasta sig vid orden i stalJet for vid deras innebord, ar latt att inse.
Sprakets makt over tanken utgor har ett nastan oovervinneligt hinder
for en riktig uppfattning.

Just denna begreppsforvirring hal' nlojliggjort en av de storsta
konfiskationer eller »expropriationer», som den ekonomiska historien
kfinner SaSOIn 111era alliniin foreteelse. AlIa innehavare av penning
fordringar. berovas nUlnligen darigenonl hela skillnaden i varde mellall
den ganlla oeh den nya valutan, bada kallade Ined samlna namn,
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d. v. s. de lllista ungefar 2/3 av fordringens saval kapitalvarde S01l1
ranteavkastning. Enligt en Ioslig berakning, SOlll jag gjnrt, skulle
detta betyda onlkring 900 luillioner kr. on~ aret for alIa innehavare
av svenska penningfordringar, llU och till tidernas ande, savida
icke penningvardet anyo hojes.

Intet skall sagas till forsvar for detta - utom att det later sig
gora. Denna expi~opriation kan verkstallas, trots att den reducerar
till en tredjedel Inotprestationen for vad langivarna redan presterat;
dct lagen befriar lantagarna fran att fiIllgora sin sida av forbindels;n,
aro dessa i stand att begagna sig darav, ellledan de icke begar~

nagotnler, an de redall fatt av langivarna, och dessa alltsa sakna
all mojlighet att utan lagens bjalp frallltvinga den fran borjan stipu
lerade nlotprestationen. I principiellt sett alldeles sanlma Hige be
finna sig aven pensionstagare, SOlll ock~a fullgjort sin del av overens
k~nlmelsen och bedragas pa 2/3 av 1110tvardet.

Darenlot finnes det ett olnrade, dar den juridiska 111oj Iighet, som
konlnlit till ett sa lysande uttryck pa det nyss behandlade omradet,
icke 1110tsvaras av en ekonolnisk ll10jlighet. I detta fall hal' en At
gard av denna typ icke ens fortjansten av att vara en nl0jIighet.
Detta galler, nar en IJnolprestation begares av den, S0111 nlan viII av
spisa Bled en Illindre real ersattning an den utlovade. Atminstone
galler det en Inycket stor del av de hithorande fallen, SOln i stort
sett besta av loner.' Ty ~tt penningvardet sjunkit till en tredjedel
el1er penningnlangden tredubblals, betyder i stort sett en tre. ganger
sa stor kopk~aft i landet SOin fOfut, tre ganger sa stor sa1,nlJnanlagd

inkonlst for landets ll1edborgare, som forut radde. Denna tredubbla
inkoll1st elJer tredubbla kopkraft fraIl1kaliar tydligen en, i penningar
uttryckt, tre ganger sa stark efterfragan pa varor och tjanster S0111
forut och kOm111er darigenom att inalles trerlubbla priset pa dessa
varor och tjanster. For den handelse efterfragan pa den mansk
liga arbetskraften intar Salll111a forhaIlande till efterfragan pa annat,
SOln fallet val" vid den ganl1a prisnivan, -sa k0111mer da ocksa priset
pa denna arbetskraft, d: v. s. arhet.sIonen, att stiga parallellt 111ed
andra priSel\ Och vad SOlll hal' galler arbetskraft i alInlanhet, 11laste
i 'och for sig galla aven de sarskild~ sIagell av arbetskraft. Del
ar endast, 0111 sarskilda slag av arbetskraft' bliva -forernal for en
starkare, eller svagare efterfrag~ll i forhallande till andra varor och
tjanster, an sonl gallde vid den gamIa prisnivan, sonl ll1an hal' att rakna-
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med en annan situation. Pa 8an1n1a satt SOln en Ion i det ursprung
ligen ,valda exenlplet steg till tre ganger sa Inanga ~'iksmark som
den forut utgick i thaler, blir utveeklingen hal' parallel!. Att kampa'
emot detta fir ieke blott oberattigat utan aven oklokt. Mankan hal'
tillalnpa Talleyrands ryktbara: c'est pire ·qu'un crinle, -c'est nne faute.
Behandlingen av innehavarna av penningfordringar kan kallas for ett
brott; detta iiI' varre an ett brott, det ar en dumhet.

Nar nlan vander sig emot statens nuvarande lonepolitik, sa bor
det alltsa vara icke av omhet 0111 tjanstemannen SaSOn1 individer utan
av olllsorg onl staten sjalv. Det ar skadan for staten av en oriktig
lonepolitik, SOln framfor alIt lnaste understrykas; i varje fall fir det
denna' synpunkt, ·SOln har sa gott. som enbart, skall framhAllas. Vt
veeklingen hal' i stor utstrackning bUvit precis sadan, SOlll lnan kunnat
vanta, ungefar sOln' onl den fatt utexperinlenteras pA ett llationaleko
Iiomiskt laboratorium, och det bereder teoretikern ett visst intellek
tuellt noje att· se de ekonolniska krafterna ll1edfora just sAdana
resultat, SOln· kunnat forutses. Detta a1' dock l1lindre overraskande
i:' foreliggande fall, dA de hithorande samnlanbangen i stort sett icke
firo sarskilt invecklade.

Vad som' hal' skett, ar ganska allu1ant kant, 111en det hal' fatt en
mycket askadlig belysning genom tva av soeialstyrelsen verkstallda
enqueter, den ena om avgangen ur statstjanst oeb den andra on1'
tillstrolnningen' till statstjanst under kriget; dartill komlner sedan
annu ett nlonlent, SOITI ej kunnat belysas genom dessa enqueter lnen
SOlll likval ej ar alltfor svart att fasts.talla.

Vad forst avgang fran statstjanst betraffar, harden sprungit upp
i enastaende grad. Lagger nlan forhallandena under aren 1913
1914 till grund, fralntrader en okning llled 30 %under 1915, 230 %
under 1916 oeh 1917 saInt 350 %enbart under de 11 forsta nla
naderna av 1918. Om orsaken till denna avgang kan icke rada
nagot rimligt tvivel. I den grundligare undersokning, SOln social .. '
styrelsen kunnat verkstalla i frAga om hogre befattningshavare, visar
det sig, att den avloning, de fatt i sin nya tjanst, varit nastan janlnt
dubhelt sa stor sonl den staten betalat; oeh att delta i det·storafler
talet fall varit anledningen till avgangen, fraillgar ganska'lydligt ,av'
svaren pa enqueten., Dessa personer befinna -sig i den 'grupp' av'
lontagare, dar olTIojligbeten av att hAlla lonerna nere SHtskiltflagrant
framtrader. "Det ar personer, sonl yare sig pa grund. av ·utbildlling
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elle1' pa grund av personliga gavor aro i stand att go1'a sitt pund
fruktbringande i en .annan uppgift an den ursprungliga. Da koparen
av den ursprungliga arbetsprestationen, i detta fall staten, realiter
sanker priset till ha1ften eller mindre, sa blir foljden helt enkelt den,
att varan gar koparen forhi, d. v. s. den ifragavarande arbetskraften
soke1' sig till en annan lllarknad. Sa maste det bli i alIa de fall,
dill' full r,orlighet hos arhetsk1'aften rader.

Emellertid finns det en variant av denna typ oeh en av alldeles
sarskilt illtresse, ja, med kanske allvarligare verkningar for forvalt
ningens oberoende oeb anvandbarhet for statens andamal an nagon
annan. Denna variant, som soeialstyrelsen ej kunnat eller velat be
]ysa, bestar i vad man kunde kalla en andrad andlig orientering
for statstjansten1annen. Aven hal' foreligga dock tva skilda typer.
A ena sidan bli1' statstjansten namligen belt enkelt en passage, genom
vilken vederborande tjanstelnan hoppas alt lattare an pa direkt vag
forvarva sig val avlonade, inflytelserika eller intressanta uppgifter i
det privata affarslivet. SA t. ex. anfor Malmo lansstyrelse som for
klaring till den ovantade lattheten att fo1'varva tjansteman, att tjansten
dar anses underlatta anstallning inon1 affarslivet. Denna tendens be
fordras genom den andrade proportionen mellan. begynnelselon ocb
slutlon, son1 hor till denna tids tvivelaktiga nyheter i Ionehanseende,
i det att darigenom en hel del personer lockas in i statstjansten utan
att sedan kunna kvarhallas. Staten far da nojet att kosta pa dessa
personer deras utbildning, 111&ste darefter lata forlna.gorna gil ocb
blir sittande med de svagare eller mindre anpassningsba1'a elementen.

Men denna typ fir dock ej den intressantaste. Betydligt viktigare
ar nalnligen den tendens till bi{ortjanster for statstjanstemannen, ·son1
den nuvarande lonepolitiken skapar. Sarskilt statens hogsta befatt
ningar bli ett slags limpinnar, varigenom lukrativa eller i annat han
seende lockande privattjanster kunna forvarvas och av vilka statens
befattningshavare till stor del leva. Detta torde redan ha gatt dar
han, att regeringens ledamoter sjalva mast soka skaffa sina oumbar
ligaste . ambetsman fortjanster vid sidan om anstallningen, d. v. s. i
verkligheten hegara allmosor av naringslivet for att bli i stand att
behalla oUlnbarlig arbetskraft. Nagra av de betankligast.e fallen aro
ju val bekanta, men saken bar redan fatt en omfattning, som langt
overstige1' vad som vanligen antages. Enligt ett overslag, som jag
gjort med ledning av 1919 aI'S taxeringskalender oeh son1 alltsa
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galler inkomsterna for a1' 1918, skulle ungefar halvten av den in
kOHlst, som tillfaller statens hogsta befattningshavare i Stockholm,
chefer for anlbetsv'erk, ledamoter av hogsla dOlllstolen oeh nled dem
likstallda personer, i 111edeltal kOlil111a fran and1'a kallor an deras
ordinarie tjanst, oeh dA a1'o likval givetvis alIa sAdana fall undantagna,
dar privat fOflllogenhet varit Inig kand eller franlgar av taxerings
uppgifterna. Dessa foreteelser 11laste anses ~om en ofrankolnlig foljd
av statens lonepolitik, dar icke denna politik direkt drivel' bort anl
betsnlannen ul' statstjanst; oeh alIa forsok att beivra denl skulle
darfor sakerligen endast forvarra laget. ' Det hela ar visserligen h{)gst
beklagligt 111en frlu) vederborande alnbetsl11ans synpunkt, savitt jag
kan forsta, fullt forsvarligt, da han berovats - i dessa fall - over
halvten av realvardet av sin f'ullinaktsbestamda Ion; oeh det finns
darfor efter min lnening ingen, anledning att fortiga saken. Sa lar
det exelnpelvis 'vara ett faktunl, att de delvis ganska betydliga in
konlster, som hogsta domstolens ledalnoter nu aga trots sin nastan
groteskt laga lon, bero pa att de i tilltagande grad agna sig At en
Inyeket, val avlonad oeh nat.urligtvis j oeh for sig fullt Iegitinl skilje
dolnarverksamhet.

Hur langt i,fran sAVill statslnaktens avsikter som aven de reala
intressena det Iage aI', som harigenom skapats, behover valej nar
mare forklaras. I fraga onl hogsta d0111stolen star det i strid redan
nled regering~formens .andenlening, i det att denna velat bindra
justitierad, i lnotsats till alIa andra ambetsll1an, att ens pa foroI'd
nande utova nagon befattning vid sidan av den att doma kon'un'gens
dom; och till foljd harav ha sonl bekant justitierad fatt ga ur donl
stolen, nar viktigare konllnitteuppdrag eller andra darnled likartade
uppgifter tilldelats denl. Hela denna organisation blir elnellertid en
meningsloshet, om justitieraden skola nodgas skaffa sig en rent av
stadigvarande sysselsattning vid sidan av sin befattning. Vad SOln
salunda i hogsta grad galler onl justitieraden, galler elnellertid i
111indre grad aven om alIa andra statens befattningshavare. I fraga
onl denl bar sarskilt riksdagen vid alIa nyare loneregleringar ~tarkt

hallit fast vid, att befattningar i privat tj~nst endast i sarskilda
undantagsfall ~ko]a kunna forenas lned statstjansten, och hal' darfor
gjort regeringens hifall till villkor for att iilnbetslnan skola fa mot
taga privatuppdrag. Men bela denna garanti har blivit ett l~ent spe
gelfHkteri, nar, sonl jag redan nUmnt, regeringen, sa langt ifran att
3
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kunna vagra sitt. bifall, rent av sjalv n1:lst gil pa jakt efter privat
fortjanster at sina an1hetsman.

Denna fornlella synpllnkt ar dock av ringa intresse jamford med
den Inateriella. Ocb i detta fall maste jag SOlll nlin Inening uttala,
att syftet med de ifragavarande bestammelserna forefaller mig i stort
sett bade berattigat och viktigt samt den utveckling, saken hal' tagit,
foljaktligen mycket allvarlig. Det ligger overhuvud en star fara i
att staten, sonl nlaste intaga en stallning over de olika specialintres
sena, ser sina eg~a organ, tjanstelnannen, engagerade i alIa nlojliga
privata intresSel? Men dubhelt betankligt blir detta lTIed de tendenser,
utvecklingen av statens verksamhet i nyare tid hal' visat. Det finnes
snart ej det luinsta horn inom samhalIslivet och sarskilt ej inoln
naringslivet, dar ej staten anser sig skyldig att utova kontroll och
ge direktiv.· Onl verktygen lor denna kontroll och dess direktiv da
i realiteten al"O i tjanst hos de intressen, de skola bevaka, eller nled
dem likartade intressen, sa Ina nlan val saga, att ingen grans finnes
for den skada, sonl kan uppsta. I stallet for att statsverksanlheten
dA tjanar at.t bevaka de alimanna intressena genteulot de enskilda,
blir den i st~llet endast a11tfor Hitt ett lnedel for sarskilda privat
intressen att fllilfolja syften, som bringa clem vinst pA det aUmannas

bekostnad.
.L~yen oavsett denna nyaste utveckling hos statsverkSal1lheten ar

hela ~endensen mycket betanklig genom att bringa statens anlbets
lllan i starkare eller svagare pekuniart beroende av storfinansens ocb
storindustriens ledare. Man _behover ej under.kanna vardet av dessa,
ocb jag gor det mindre an de fiesta, for att konstatera det oIampliga
i att statsverksalnheten i sin utovning kommer att rona inflytande av
deras sarskilda intressen.. Icke belIer ar det· min mening att med
detta kasta flagOn skugga pa statsforvaltningens redbarhet. Hur
lange den kan besta ett sadant prov som detta, ar visserligen en
oppen frAga, men jag vagar tro, att den hittills Ined fA undantag
gjort det. Saken ar dock ej avgjord darlned. Ty hela den orien
tering, SOin :.:ilnbetsnlannen fa genom att nodgas soka en stor oeh i
ll1unga fall rent av den storre delen av sin inkomst fran affarslivet,
kOll1mer att forsvAra deras uppgift att .se det hela ifr~n statens syn
punkt, aven Oln viljan ar den basta.

De. grupper, jag hittills talat onl, besta tydligen av sadana tjanste
Inan, SOln kunnat finna annan anvandning for sin forn1aga. Vid sidan
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av denl finnes enlellertid otvivelaktigt en stor grupp, som a.r speeia
liserad darhan, att andring av levnadsbana ar utesluten oeh kom
plettering 'av' den gamla levnadsbanan med ett nytt slags uppgifter
oeksa stoter pa stora svarigheter. Deras arbetskraft far staten alltsa
behalla, ehuru otvivelaktigt saval deras tilltagande missmod SOln deras
forsamrade ek9nomiska niva' v~rkar nedsattande pA deras intresse
for arbetet oeh darmed pa dess resultat. Det ar en alldeles ovanligt .
svar 'sak att for hogre kvalifieerat arbete framtvinga prestationer,
sonl den arbetande ieke villigt Himnar; oeh da lians Ion realiter
sallkts langt under realvardet av vad den bestamts till i fullmakten
sall1t utsikterna till ett framtida tillfredsstallande lage allt nlera for
svinna, ar det givet, att intresset for arbetet starkt lnaste sj unka.

Men 3.ven 0111 nlan skulle se bort ifran detta oeh antaga, att
staten verkligen finge bibehalla den ifragavarande arbetskraften
realiter oforminskad, sa bleve gladjen ieke lang. l'y som redan
visats, kan det endast hero pa att denna arbetskraft speeia1iserats
a11tfor 111yeket for att kunna inrikta sig pa annat. Sa snart det
galler annan arbetskraft., om vilk~n detta ieke kan sagas, sa gar
staten den forlustig. Det betyder uppenbarligen, att nagon till
stro1nning till nl0tsvar:1nde befattninga1' av personer med samina
kvalifikationer som de' gamla innehavarna icke a1' att rakna Ined.
De unga ha annu mojlighet att valja oeh undvika dA vad sonl er
bjuder sa ringa lockelse sqm statstjansten under nuvarande forhal
landen. Nar de ganlla, SOln - man kan val saga' - g,enonl falska
forespeglingar lockats in i statstjansten, pensioneras eller do, star
staten darfoi' lika fullt infor problenlet att finna nagon innehavare av
tjansten.

I delta hanseende ar 'Socialstyrelsens andra enquete, den om
tillo'ppel till statstjanst, av annu storre intresse an den forsta, oeh
detta kauske, sarskilt darfor att den ej ar i statisti~k form. For
ambetsverk erter ambetsverk kan man dar lasa om de okade sva
righeterna med rekryteringen oeh detta ej blott for verk, som sedan
ganlulalt varit kanda for Inindre hogkvalifieerad personal, utan aven
for de Iuest eftersokta delarna av statstjansten, sadana SOlll exem
pelvis hovratterna. Med en ilIa dold forargelse forkl~ras i utlatande
efter utlatande, hur luan mast tillgripa atgarder for rekryteringen'l
SOUl 111an forul aldrig agnat en tanke, annonsera, besvara andras
annonser oeh rent av pa privat vag soka varva rekryter~' Da detta
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gar sida vid sida filed a vgangen ur statstjanst, inses laget ganska
latt. Dels uppstar i o'cb for sig brist pa befattningshavare i en grad,
som nlan aldrig forI' kunnat tanka sig, dels befinna sig de antagnas
kOl1lpetens och duglighet i fraga on1 befattningar, dar hogre utbild
ning kraves, i st'andigt sjunkande, sanlt.idigt llled att en nlotsvarande
utveckling forsiggar i fraga on1 de k~arstaende. N~gra exen1pel bland
detta rika och ytterst Hisvarda lnaterial fila namnas. I Svea hovr~tt

uppgives antalet extra tjanstelnan som det lagsta pi! 30 eller 40 ar,
och flera befattningar, aven ordinarie, ha ll1ast forenas hos ·en och
sanlllla person, Dledan haradshovdingar ll1ast vagras tjanstledighet,
darfor att inga vikarier ha kunnat finnas for demo Ecklesiastikde
partelnentet forklarar sig rakna nled nodvandigheten att forordna
kvinnliga bitraden sonl vikarier »atn1instone a andre kanslisekreterar-,
aktuarie- och registratorstjansterna» oeh forutser, att lllan Illaste be
reda aven ordinarie tillsattning av dessa platser nled sanlll1a slags
personal. Vattenfallsstyrelsen forklarar sig nastan ur stand att fa
behovlig ingenjorspersonal pa grund av loneforhallandena. Jarnvags
styrelsens n1askinbyra hal' fatt fern nya hogskolebildade ingenjorer i
ersattning for .de 12, SOIll lanlnat tjansten, lansst.yrelsen i Falun bar
ej lyckats fa Iller an ett nytt. bitrade a kansliel ens nled student
examen, lansstyrelsen i Ostersund hal' mast forordna vikarie at lans
bokha1lare utan exaillen, etc. etc. SOITI redan sagts, framhalles dess
utonl av nastan va.rje ambetsverk, huruledes de personer, S0111 for
varvats, aro lllindre l{valificerade an forI' antingen i fraga 0111 utbild
ning eller i fraga Olll allnlan formaga eller i belda hanseendena, fort
farande nar det galler personer filed hogre utbildning.· Ett ganska
typiskt exenlpel pel del allmanna. laget utgor darvid foljande uttalande
fran jarnvagsstyrelsens 11laskinbyra: .~

»Betraffande slutligen sporsnliHet, huruvida dugligbetsniviln hos de an
stallningssOkande visar tendens till sjunkande, torde fa banvisas till den onl
standigheten, att de dugligaste, Illest initiativkraftiga ingenjOrerna visa en
alIt storre benagenhet att efler avlagd examen agna sig at sadan verksanl
het, dar den individuella dugligheten blir viirdesatt pa det for vederborande
fornlanligaste sattet oeh utan hinder av de begransande bestammelser, SOOl
i detta avseende forefinnas inool statstjansten. Anstallningen i statstjanst
torde for dylika teknici av dessa 'skal bliva alIt nlindre begarlig, varav synes
kunna dragas den slutsatsen, att duglighetsnivan hos de intradessokande,
sarskilt den1 Ined bogre teknisk exanlen, kao hojas endast darigenonl, att
vederborande beredas loneforolaner, sonl 1110lsvara forhilllandena inom den
privata verksanlheten.1)

1) De ifragavarande bada enqueternas resultat inga i Sociala-meddelandell, haft. 6~
12 for ar 1919.
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Det ar svart att tanka sig, hur nagon klarsynt person bland de
nu politiskt nlaktagande skulle kunna betrakta hela denna utveckling
llled annat an oro. I langt hagre grael an nagra forut barskande ha
ju dessa kola1'tron pa statens formaga att bota de sociala skado1'na
och skapa ett nytt sanlhalle. Mer an nagra andra 1113,ste de durfor
lata sig angelaget vara att icke fardarva sjalva de verktyg, varilled
dylika reforlner skola skapas. Gen0111 den nuvarande ordningen
sonderbrytes hela det Inaskineri, som far delTI mer an for andra
star sonl forutsatt.ning far en lyckligare framtid for folket. Och liven
vi andra, som ej ha tillnarlnelsevis sa hog uppskattning av statens
111ojligheter, 111a8te saga, att det ar stora varden och framtidsvarden,
sonl darigenom sattas pa speI.

Foregaende periods politiska lnaktagare, nalnligen bonderna, skulle
visserligen efter all sannolikhet icke ha handlat kloka~~e an de nu
varande 111aktagarna gora, kanske t. o. In. annu lnindre klokt. Men
det radde dA den skillnaden, att de Atminstone icke arbetade pa ut
vidgning av statsverksarnheten,' salntidigt med att de alIt Iner gjorde
statsorganen odugliga t. o. 11]. for deras gamla funktioner. Att sam
tidigt utvidga statsuppgifterl1a over alla hittills kanda granser och
upphava de. ekonomiska forutsattningarna for statens verksamhet ar
val en forening av orimligheter, SOlll overtraffar det lllesta, man i
den vagen hittills hal' inlatit sig pa. ViII man utvidga statsverk
salnbeten, nlaste ll1an attrahera arbetskraft, (])ch det Iar ej kunna ske
pit annat satt an genoln relativt bfittre loner' i forhallande till de
gamla, Un konkurrerande arbetsgivare, d. v. s. naringslivets 111an,
betala. Det ar svart att tanka sig DagOn privat arbetsgivare, sonl i
likhet Illed staten skulle lAta. sin verksanlhet svalla i enastaende
grad fran AI' till ell' och salntidigt forsoka sig pa att sanka lonen till
h~tlvten eller daronlkring.

Den nu givna framstallningen 3.1' emellertid missvisande sa till
vida, SOlll den ~er intryck av att staten sankt sina tjanstenlans real
loner likformigt over en bank. SA ar sonl bekant icke aIls fallet.
Det nu gallande lonesystenlet innebar i stallet, sasom alIa veta, gen0111
sjalva sin konstruktion en differentiering mellan hogre' och lagre lon
tagare, d. v. s. en stravan att minska avstandet elnellan dessa olika

. lonegruppers betalning. Det belydeJ~ Ined andra ord en dekapitering
av statsforvaltningen, ell standigt starkare lonesankning, ju hogre be
fattriingar det iiI' fraga onl och, kan lnau val saga, ju nadvandigare
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befattningshava1'na a1'o for staten. .D"arfor ger ocksa en statistik over
verkningarna pA statsfo1'valtningen ett oriktigt intryck, nar nlan ej
skiljer pa olika slag av inkonlsttagare.

Det ar nl0jIigt for att icke saga sannolikt, att man i denna politik
latit Ieda sig av en onskan a.tt utjamna inkomstfordelningen genom
att narma olika grupper av lontagare sa mycket S0111 Inojligt till
varandra. Det yore lnycket att saga Oln lampligbeten el1e1' olamp
ligheten av en sadan stravan, tillalnpad .pit detta satt, utan hansyn
till vederborande gruppers utbildning, men det ar ganska overflodigt,
ty la111pligt eller oHinlpligt i och for sig ar det i stort sett ogorligt
pa den nu ifragavarande vagen. Detta skulle namligen f{jrutsatta,
att staten yore monopolkopa,re pa den kvalificerade arbetskraften,
men det ar den ju ej, utan den hal' att uth~rda konkurrens nled alIa
andra, som ha anvanuning darfor; ocb foljden av statens forsok att
andra denna arbetskrafts pris blir dllrfor huvudsakligen, att den
ifragavarande arbetskraften gar ifran staten. .Ayen i detta hanseende
aro atskilliga av socialstyrelsens siffror oeh uppgifter larorika, trots
att lllan ingalunda kan tillinata dem nagon sto1'1'e exaktbet. Sa t. ex.
visa dess siffror for lonestegringen ar 1918 51. % okning i nonlinellt
belopp for statens hogre befattningshavare, lnedan enskilda foretags
ledare enligt samma statistik fatt. sin Ion eller. inko111st okad lned
107 %. I fraga daremot oni lagre Illanlig personal och hela. den
kvinnliga personalen ar laget 0111kastat. Den forra gruppen forefaller
ha haft ungefar lika stark l~nestegring hos staten som hos enskilda,
och de kvinnliga bitrade11as loner synas snarast· ha okats starkare i
statens tjanst an i enskild. Verkanblir ocksa den naturliga. For
att ater fa jarnvagsstyrelsen S0111 exempel, sa' framhAlles dar, huru
ledes sokande till. kvinnliga befattningar under de senaste aren inga
lunda avtagil utan i stort sett foretett okning, medan tilloppet av
sokande till manliga befattningar av lagre grad ej foretett nagon ut
praglad forandring i nagondera riktningen. I fraga om duglighets·
nivan framhAller jarnvagsstyrelsen en genomgaende s~nkning for 111an
liga aspiranter av sAval hogre som lagre grad men ingen for de
kvinnliga. Det hela forloper med en lagbundenhet, som kunde for
tjana uppnlarksamhet fran dem, som 'icke trott pa tillYaron. av de
ekOn0111iska lagarna.

Det ar ett par invandningar mot det nu sagda, som kanske redan
fallit den arade publiken in. Den ena aI', att statstjansten bor utova



Prisrevolulionen oeh tjanstemannens loner. 39

sin lockelse ieke narlllast genom de hogre loner, SOIn dar betalas 

ty det ar uteslutet - utan genolll de andra fordelar av ideell eller
lnateriell natuI', SOlll statstjansten erbjuder. Iakttagelsen fir riktig,

men gar alldeles bI'edvid den fraga, det gaIleI'. Hal' talasdet ju
nanlligen' aUs icke' on1' overe1~sstant'Jnel8e i Ion enlellan pl'ivat och
offentlig tja.nst utom om oforandrad proportion l11ellan dessa bada
slag av tjanster. Antal' Ulan denna proportion hava varit riktigt av

vagd vid det gamla penningvardet, sa att st.aten da tick sa manga
oeh sa dugliga tjanstenlan, S0111 den behovde, sa maste Sanlma pro
portion nu bibehAllas. For att detta skall kunna ske vid lagre l'ela

tiv Ion i statens tjanst, lTIaSte Ulan tydligen rakna lned vasentligen
hojt yarde pa de ovriga fornlaner, staten bjudel'. Det finns val ingen,

som InenaI', att detta kan vara med verkligheten overensstalll1nande,
snarast skulle val de fiesta vara bojda att pasta lnotsatsen. Men dA

ar laget ocksA ohallbart oeh komlller alt sa forbli.
Den andra invandningen, som sakert haft sin betydelse for det

satt, pa vilket staten gripit sig an lTIed lonefragan, iiI' att 111an upp

fattar det hela som en 111era eller mindre iillfallig sake I en till
fallig situation, nar det gaJlt »dyrtidsbjalp», 'ar det klart, att ll1an

forst ansett· sig bora bispringa dem, som stft narmast existenSlTIini

lTIUlll, oeh sa ~ir bela det s. k. dyrtidstillagget byggt. Men det rAder

val ieke ens bland den stora allmanheten numera nagon storre. me
Flingsskiljaktighet darolll, att utsikterna till en atergAng till det ganlla

penningvardetaro ytterligt morka, for att ej saga Iller. Vad som

for narvarande .botar, . argudi klagat ral{a. lllotsatsen, namligen en

ytterligare sankning av penningvardet, oeh annat ar ju ej att vanta
11led riksbankens nuvarande politik. Man lllaste darfor sannerligen

gora klart for sig, att det galler en ny valuta oeh alt luau ej kan
sla sig. t.ill 1'0 .med forhoppningen om att den galTIla valutan skall

k0111nla tillbaka. Till oell Illed Oill detta skulle ske, blir det for

ovrigt en sa langvarig oeh svar sak, att oen svenska statsforvalt

ningen lange sedan iiI' forstord, innan det skett. Ocb det fir sa
Inycket nlindre anledning att av detta skal skjuta saken at sidan,

SOlll det tekniskt taget riktiga. system att avpassa lonen efter pen
ningvardets andringaI', sonl kOlllmit till anvandning, auto111atiskt kom

Iller att Aterfora lonerna till de galnla, 0111 nagot sa· ytterligt ovantat

SOin en Atergang av penningvardet. till det gamla bleve verklighet.
Det ar just den efter aHa rimliga forvantningar per1nanen}a
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karaktaren hos det nya Iaget, son} ger den nuvarande poljtiken dess
alldeles sarskilda olamplighet. En avloning at en tjansteman pa
sadant satt, att han ej kan dra sig fraln utan konsumtionskredit, ar
visserligen under inga forhallanden lycklig eller l~implig, nlen den
kan dock forsvaras, om det galler en kortare overgangstid, ty lanet
kan da aterbetalas ur den normala inkomst, SOlD sederm.era. flter
komnler. Men att tvinga eller foranleda· sina tjansteman att leva pa
kredit for all framtid ~tr sa fordarvligt for sjalva det arbete, tjanste
InanneIi skola u~fora, att det ej garna kan tankas SOln inneborden i
en genonltankt politik.

Darmed kan man ocksa belysa en paralleIl, SOln ibland hal' konl
mit franl under dessa tider av stigande lllissnoje frAn statstjanste
nlannens sida. Man hal' namligen pekat pa tidigare generationer av
svenska statstjanstelnan och aterkallat i nlinnet, hur oregelbundet
deras avloning utgick och huru de ofta blevo alldeles lonlosa. Men
darvid harman fortbisett tva saker. For det forsta att lonen for
aldre tiders tjanstelnan val' en jalnforelsevis liten del av deras er
sattning, ITledan deras privilegier aven i pengars varde representerade
Inycket avseval'da belopp, och darjamte att de hade en forlnaga alt
gora sig betalda genolll utpressningar av folket, vilka vi val 111inst
av alIt skulle onska se llpprepade. For det andra hal' lnan forbisett,
att denna forsunlnle}se i lonebetaJning at statens aUlbetslnan under
tidigare perioder av Val' historia gallt sarskilda nodtidsforhallHnden
for staten, SaSOJll krig, nlissvaxt, hungersnod oeb annat liknande.
Nu gaIler det· en ny prisniva, ett nytt tillstand, ej nagon, InanskIigt
att dOlna, overgaende svarighet.

Emellertid kan det kanske forefalla, SOlll 0111 alIt vad jag nu
sagt endast vore att sIft in oppna dorrar. I den senaste· proposi
tionen Olll s. k. loneforbattring at statens tjanstenlan hal" nanl1igen
atlninstone jag icke kunnat tinna ett enda sakligt argunlent enlot
lonernas aterstallande till deras ganl1a realvarde utan endast en han
visning till det finansiella laget. Chefen for finansdepartementet for
klarar nanlligen endast i silt yttrande till statsradsprotokollet (sid.
34): »Med bansyn tagen till statens' hogst bekynln1ersaullna finansi
ella stallning kan jag ej se nagon utsikt till att hoja dyrtidstillaggen
Iller», tin forslaget innehftller. Man bor da al1ts<1 se denna situation
i ogonen. Den innebUr, att staten ej har rad att betala sina tjanste-
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11lHn realvardet a v deras fean borjan utfastade loner oeh alltsa nluste·

begara naturaunderstod i fornl av delvis oavlonat arbete fran dessa

sina tjanstelTIHn. Den fragan kraver da ofrankolll]jgt svar: varfor
bar staten ej rad dartill, varfor befinner sig staten i denna »hogst

bekylnlnersamma finansiella stallning»?

Innan denna sak upptages till behandling nla enlellertid mer i
forbigaende papekas, att de finansiella svarigheterna i oell for sig

icke nlotivera den fornt, lonenedsattningen tagit. Fran statsfinansiell

synpunkt ar dekapiteringen alldeles sarskilt ofornuftig, nledan de

hogsta anlbetsmannen a1'o alldeles for fataliga att deras ersattning
skulle spela nanlnvard roll j budgeten. Sa t. ex. ar »dyrtidstillaggets»

begransning till den del av arsinkolTIsten, sonl understiger 15,000 kr.,

i arets statsverksproposition narnlast en lojlighet.

Enlellertid ar det nodvandigt att na,rlnare undersoka de statsfinan

siella forballanden, SOln anses fo1'hindra utbetalning till statstjanste

ll1annen av deras fran borjan utlovade 1'ealloner. Varpa beror »statens

hogst bekymlnersalnnla finansiella stallning»? Vid svaret pit denna

fraga nodgas 11lan kritisera sa manga punkteI', att svarigheten att

vinna gehor okas; inen det kan ieke hjalpas, for den handelse man

onskar se laget sadant. det art

Saken ar i hog grad i behov av forklaring, ty penningvardets

fall fir sa langt ifran en kalla till ekonollliska svarigheter for staten,

att det tvartOnl pA flera olika satt bereder staten enOI'lna och 111ycket

on1oraliska vinster. For det forsta befriar det naJnligen st~ten, d. v. s.

staten befriar sig sjalv, fran 2/3 av sina skulder oeh lika nJycket av

sina skuldrantor. For det andra hal' staten vidare, SOlll vi veta, av

spisat sina tjanstemiln llled vasentligt 111indre an deras utlovade Ion.

I bAda dessa banseenden hal' penningvardets fall alltsa Ininskat real

vardet av statsutgifterna. Men· darjanlte hal' penningvardets fall

samtidigt okat inko111sterna, ej blott nOlninellt utan aven i I'ealvarde.

Detta beror dels av inkomstbeskattningens och sarskilt den progres

siva inkon1stbeskattningens egen natuI', dels ocksa pa den formav

inko111stbeskattning, SOlll tillampas hos oss. En proportio1~ell inkonlst

beskattning stiger tydligen i ocb for sig icke i realvarde Ined penning

vardets fall utan endast i penningvarde. Men den forblir likval avel1

i sanlsta fall o,berord av prisstegringen, och i verkligheten icke blott

forblir den Ober(lrd utan stiger ~eksa i realvarde, darigenOlTI att· den

nedre skattegrans, dnl' skatten borjaI', i verkligheten skjutes neditt
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genom penningva.rdets fall oeh sftlunda sto1'a grupper av inkomst
tagare bliva skattskyldiga, som ej yoro det forut. Men den progres
siva beskattningen gar annu myeket langre pit samma vag, ty dA den
innebar en hogre skatteproeent, ju hogre den nominella inkonlsten aI',
flyttar den vid fallande penningv3,rde alla inkomsttagare med okad
nonlinell inkomst, utoln de redan forut hogst beskattade, hogre upp
pa skatteskalan. Redan detta fir en faktor av stor betyd.else. Men
dartill kommer sedan den dominerande plats, som i den svenska in
konlstbeskattningen tilldelHs aktiebolag, vilka redan fore kriget be
stredo 1/3 eller filer av inkonlst- och forillogenhetsskattens totalbe
lopp. Aktiebolagens inkomster nlaste namligen i genomsnitt ha stigit.
mycket starkare an penningvardets' fall, .enledan aktiebolagen aro

lantagare oeb salunda. i likhet med staten sjalv tillskansa sig stora
delar av vad SOin berovas innehavare av penningfordringar. Det ar
just dessa aktiebolagsyinster aVenSOITl med dem analoga inkonlster,
vilka konlnla i frall1sta runlmet bland vad staten kallar krigskone
junkturvinster; oeh darigenom uppsta1' ytte1'ligare en fjarde nl0jlighet
for staten att oka sina inkonlster. pa penningva1'dets fall, i det att
staten utover sin vanliga inkolIlstbeskattning pa dessa vinster under
kastar denl en konfiskatorisk beskattning.

Det ligger alltsa intet overraskande i inkolllstbeskattningens. enOrl1la
tillvaxt under kriget, aven orn den tagit proportioner, vilka nlan
knappast skulle ha ansett l1l0jliga.. Oln den i ar franllagda budgeten
lagges till grund, befinnes det, att inkornst- och formogenhetsskatten
enbart upptages till ieke mindre an sex ganger det belopp, som in
flot under senaste fredsar, 1913,.d. v. s. att den ar fordubblad, ut
tryekt. i det ganlla penningvardet. Men den totala inkonlstbeskatt
ningen har okats langt mer, om man nalTIligen, sasom riktigt aI',
inraknar det belopp, varnled statsverkets kassafond tages i ansprak,
vilket ieke annat ar an disponerad krigskonjunkturskatt. Enbart i
den ordinarie budgeten for 1921 nledfor detta en okning till nomi
!lellt 762 % av 1913 aI'S siffra, salund.a en real okning over tva oeh
enhalv g:lnger det gaIllla beloppet, oeh da ar likval icke nagon
hansyn tagen till den tilHiggsstat, sonl skall. komnla till stand oeh
som sakerligen likaval sonl arets' till avs.evard del konliner att byggas
pit kassafonden. Val rna Ulan fraga sig,' huru en finansiell misar a1'
tankbar i eft lage, som forefaller bj uda en finansnliIiister till den
grad lysande villkor. Det visar sig,· att orsaken till att den likval
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finns ligger selval pa inkomstsidan SOlll pa utgiftssidan, oeh detta
skall nu belysas.

Pa inkonlstsidan aro tvA faktorer darvid att Inarka. Den forsta
ar konsu'lntionsbeskattningens behandling. Konsullltionsskatternas ut
veekling foljer fornlell t av att hithorande skatter aro speeifika av
gi.fter, utgaende i fasta penningbelopp oeh salunda ororliga vid ett
fallande penningvarde. Enlellertid Jigger i sakens natur, att detta ej
utgor ~et nlinsta hinder for positiva atgarder, varigenom konsum
tiol1sskatterna hade kunnat bevaras i oforandrat realvarde genolll en

.uppskrivning av deras ·nominella belopp. Att detta ej ·skett, kan val
onlojligt fork1aras genoln rent oforstand utan lllaste bero pa att man
ej velat bevara dessa sl{atter vid oforandrad hojd. Men sa snart
detta nledgiYes, fralntrader finanslllinisterns pastaende, att han »ej
sel' nagon utvag» till att betala ambetsmannen deras. utlovade real
loner, i nagot overraskande. dager.

11'a personer torde ha gjort sig en forestaJlning om vad denna
behandling av konsullltionsskatterna bet.yder i budgeten. Nominellt
ha de, tu11ar oeh aceiser, samlnanlagda i arets budget, stigit till 141
% av sitt faktiska belopp for .1913, d. v. s., uttryekt i det ganlla
penningvardet, lledgatt u'nder halften. Men likval ar detta ej alIt.
Ty budgetell far ej gott av ens bela detta sanln1ankrYlllpta belopp.
Det finns nall1ligen sedan ett riksdagsbeslut av ar 1913 son1 bekant
en· s. k~ statsverkets rusdryeksmedelsfond, oeh dess uppgift kan for
narvarande sagas besta i att berova de lopande statsutgifterna sa
stor del sonl mojligt av aceisernas belopp. For det forsta begransar
nanlligen bestalnrrlelsen for denna fond det belopp av s. k. rusdrycks
Inedel, sonl fAr anvandas till lopande statsutgi fter, ti II 41.9 Inillioner
kr.; oeb dA denna SUlnllla forblivit oforandrad, trots att den nu endast
ar Yard 1/3 av sitt gamla belopp, ar den en effekt~v llAllbake for
nastan varje mojlighet att hAlla konsulntionsbeskattningen uppe vid
oforandrad realniva. Men fordet andra tillkomnler annu en bestam
nle]se, sonl skar ned statens inkomst av aeciserna· annu langt mer,
i det att maximum for det belopp rusdryeksllledel, som far tagas· i
i ansprak fell-. budgeten, icke blott ieke hojts i forbAIlande till penning
vardets fall'. ·ut"an rent av for all framtid undergatt en sankning.
On1 »rusdrycksmedlen» under en trearsperiod'. uppgatt till lagre be
lapp an 41.9 millioner kr~, sa skall nall1ligen ll1aximum for all franltid
sankas till detta treArsmedeltal;, oeh dA vi ju haft praktiskt taget
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spritforbud under kriget~ hal' detta Hige givetvis intraffat. S0111 foljd
darav maste aret~ budget berovas icke Jnindre an 22 millioner kr.

av de 42 1/ 2 Inillioner, SOln rusdryckslnedlen aro upptagna till. Tages
detta i betraktande, visar det sig, att okningen over 1913 ars siffra
for alIa konsumtionsskatter haIler sig vid 25 % nOll1inellt belopp,
d. v. s. att dessa skatter sall1nlanlagt nedga till endast 42 % av sitt
realvarde fore kriget, salunda ol11kring 2/5. Det aT darfor icke heller

overraskande, att medan konsumtionsskatterna ar 1913 representerade
over halften a v budgetens totalbelopp (fransett lanebudgeten), sa ha

de nu sjunkit under en fjardedel darav.
Nar Ulan forfar med statens inkomster pa detta satt, ar det

nliodre overraskoande, att inkoll1sterna icke racka till. Konsulntions

beskattningens bevarande vid oforandrat realvarde ~ saJunda utan

det ll1insta av den reala stegring, som inkolllstbeskattningen under

gAtt, oc.h foljaklligen ocksa utan alt den Aterfar sin gainla relativa
stallning i budgeten - skulle inbringa icke nlindre an olnkring 230

lllillioner kr. utorer dess belopp i 1921 aI'S budget. En sadan
SU111111a tal ju vid [ltskillig avprutning; aven en okning parallelll nled

totalbeloppet »Verkliga inkolnster», eller till 263 %nominellt av siffran

for 1913, skulle ge 180 n1illioner kr.

Det bor sagas Hled alIt eftertryck, att harlned ej asyftas nagra

protektionistiska atgarder. Skyddstullar aro daliga skattekallor oeb
a1'O rent av avsedda alt vara det, tyde skola »skydda» den in

he111Ska produktionen, d. v. s. hoja industriprodukternas pris oeh
alltsa nlel~ eller lnindre fullstandigt t.illfalla industriidkarna sanlt folj

aktligen gA staten forbi. Detta hindrar icke, att Inunga lullar :iro

pa en gang skydds- oeh finanstullar, och for denl blir det givetvis

ett val nlellan alt avsta fran: en statsinko111st eller Aterinfora det
ganlla tullskyddet. Men vid sidan av denl finnas s3-val rena finans

tullar SOin rena skyddstullar; och erter Inin nlening nlaste malet vara

en sadan omlaggning a-v tulltaxan~ som skaffar staten storsta mojliga

tullinkolnster. En Atgard i denna riktning forefaller Illig langt nler
bradskand~ an den egentliga handelspolitiska 0111laggningen, vilken i

verkligheten till stor del nlaste hora fralntiden till, ~a ovissa S0111

forhallandena barvid Uro i bela varlden. Men en ° olnedelbar llPP
skrivning av alIa rena finanstullar till deras galllla realvarde oeh en

0111laggning av tulltaxan, SOlll utvidgar finanstullarna pa skyddstul

larnas bekostnad, synes. vara en atgard, sonl for Hinge sedan borde
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ha faretagits . oeh. TIn ej bar uppskjutas en dag langre. Vad ett ge
n0111fort finanstullsystem kan inbringa statskassan, darpa varden
,engelska budgeten fore kriget ett tillrackligt exenlpel, da den fri
handelsvanliga engelska staten atnjat ungefar lika stora tullinkomster
SOITI den protektionistiska tyska.

Den andra faktor, SOln sankt. statsinko111sterna, ar de affarsdri
va1~de verkens ekononliska nlisar. Man kan svarligen tanka sig nagot
fran statsfinansiell synpunkt orimligare an den fort.gaende och sig i
.allt vidare kretsar spridande socialiseringen pa en tid, da statens
affarsforetag endast undantagsvis kunna forranta ens det idem ned
Iagda IAnekapitaIet oeh alIa affarsforetagen sanlmanlagt for redan av
.slutade rakenskapsar rent av visat driftsforlust utover detta. Man
hal' ett storslaget exenlpel pft detta lage i fraga om statens jarnvagar,
vilkas forluster ju slukat alIa de andra verkens vinster (namligen de,
SOln uppsta, da ingen ranta pa kapitalet raknats), ty samtidigt med
,detta sitter en stor k0111111itte oeh utarbetar forslag onl pri.vatbanornas
forstatligande. Tydligen drabbar denna politik statskassan i d1.tbbel
lnatto. Ty a ena sidan tager den bort skattekraftiga privata fore
tag, och it andra sidan bereder den staten stora direkta utgifter.
Man undrar, hur lange en sAdan reginl skall kunna fortsatta.

I forbigaende fila pApekas det sanlmanhang, som kan tankas rada
Dch sannolikt rAder luellan de affarsdrivande vrerkens tilltagande eko..
nomiska forsamring och statens lonepolitik. Det fir ej en politik,
SOin lAter »de dugligaste, mest initiativkraftiga ingenjorer-na» sky
statens verk - i ~ detta fall just statens jarnvagar - som fOfinaI'

uppratthalla ett tillfredsstallande ekonomiskt resultat. Vad man kallar
de haga lonernas ekonoll1i fir nlinst lika tillanlpligt pa tjansteman
sonl pa' arbetare, och man skulle 11astan kunna vaga pAstaendet, att
den nuvarande lonepolitiken tyder pa en forvanande lacka i de st.y
randes socialpolitisk(\ insikt.

Salunda kunna de affarsdrivande verken ej garna vantas konlma
i ekononliskt tillfredsstallande ordning utan en ordentlig lonepolitik,
och sannolikt skulle aven lued en sfldan politik en fortgaende socia
lisering verka ruinerande pa statsfinanserna. Aft nu gora DagOn be
rakning av vad de affarsdrivande verken kunde och borde avkasta,

.ar skaJigen lonlost, dA bAda de namnda foruts'attningarna hittills
saknats'; nler som belysning av laget kan dock nanlnas, att ett oror-
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andrat. realvarde a verkens driftoverskott skulle inbringa 82 111illioner
kr. over den fOr1110dligen alltfor optilnistiska siffran i 1921 aI'S budget.

, Pa utgiftssidan kommer nu hartill en ytterligare mycket betanklig

faktor, som i bogsta grad forsvarar budgetens jalnvikt. Den ar

delvis redan antydd i vad som just nu sagts 111en behover fortydligas
nagotnler. Det ar den standiga utvidg·ningen av statens verksa11t
hetsomrade. Fjolarets stora ioneproposition (n:r 225) gay hal' nagra

ytterst upplysande siffror. l\lellan aren 1913 oeb ·19.18 vaxte enbart

de eentrala anlbetsverkens personal med 1,075 stycken eller 451/ 2 %

oeh de affarsdrivande verkens filed 15,645 eller procentuellt nastan
lika myeket ,(43.9). Ser man bort fran arme oeh 'marin, son1 forete

nlinskning, ,blir okningen for hela statsforvaltningen onlkring 17,500

eller 32 %, salunda, nara 1/3. Redan forut hal' papekats, hur of01'

enlig denna tendens ar lned nedsattning i tjanstemannalonerna: skall

den kunna ~ortga utan att leda till rent ohAllbara forhftllanden, maste
lonerna snarast hojas over det gamla realvardet.

Den statsfinansiella situationen' torde harlned i huvudsak vara

forklarad, varmed den dock visserligen icke i nagot hanseende ar for
svarad. Men antag nu, »for bevisets skull», att finanslaget verkligen

sknlle omojliggora ett bibehallande av de ganlla reallonerna - ar

den nuvarande politiken ens dd forsvarlig? Nej, detta maste bestamt
bestridas. .Ayen i delta fall blir det oforsvarligt att kasta at tjanste

lnannen elt ben da oeh ett annat da. En fi1~ansplan m'aste upp

goras, sonl visal', nar man avser att vara, framme vid de gamla real

lonel'nas belopp; tjanstemannen kunna da kanske formas att stanna
under en av. finansiella 8varigheter vAllad overgangstid i avvaktan

pA den ersattning, sonl skall intrada vid en pa forhand kand tid
punkt. . Den nuvarande lnetoden star alldeles i strid med hittills foljd

svensk praxis, dA foreteelser av langt mera oviss framtidskaraktar,

sadana som exen1pelvis forsvarsvasendet, enligt saval den Lindmanska
sonl den Staaff'ska regeringens 'metoder blevo forenHll. for dylika
undersokningar oeh i det senare' fallet rent av forsok'sbudgeter fraIn

lades for en lang foljd av ar frain i tiden.' Hal' galler det, fran

vilken tidpunkt staten skall fllilgora sin fran' borjan atagna forbin

delse till sina egna organ, oeh att lanlna dessa i ovisshet oln nar

denna tidpunkt. s'kall intrada, ar att stalla hela statsverksamhetens

forfall i utsikt.
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Till sist skall jag nu soka att i fa ord salnmanfatta det progran~,
som -synes mig Dora uppstiillas, varvid jag som hastigast nlaste be
rora Atlninstone ett moment, som hittills forbigatts.

-For det -f5rsta bor full reallon pa bas av tiden fore kriget ga
ranteras fran en viss, redan nu faststalld tidpunkt och -utan nagon
skillnad i fraga Oln justering mellan de olika lonegraderna.

~For det andra bor emellertid sanltidigt gora.s till villkor, att
tjanstelnannen da avhalla sig fran privatuppdrag samt agna sin tid
och sitt intresse at statens uppgifter. Detta forefaller mig vara en
bade mer praktisk ocb mindre forhatlig utvag -fin att hinda tjanste
mannen vid flera_ timmar pa tjansterummet, oeh det fasthaller dess-

_utonl den i Initt tycke enda ratta principen, att det hela overhuvud
ej galler annat an den gamla lonen och att darfor ej andra villkor
bora uppstallas an de, som gallde fran borjan.

For det tredje ar en inskrankning i forvaltningens hogre kvalifi
cerade persona] sakerligen mojlig och -i sa fall i lika hog grad_ onsk
yard. Detta ar kanske den enda punkt i fraga onl forvaltningen,
dar krigstidens utveckling verkligeri varit till gagn, i det att kvinn
liga bitraden, S0111 vi sett; nlast forordnas for betydligt hogre uppgifter
an forut. Sker -detta systematiskt och utan minsta forsok till in
skrankning i nagl~a-' tjanstegrnppers avloning, sker darigenonl aven en
vasentlig besparing for statskassan.

-For det fjarde -maste ambetsverkens antal oell omfang, d. v. s.
statsutgifterna, inskrankas sa mycket SOin mojIigt.

Sarskilt bor, for det fernte, utvidgningen av statens affarsverk
samhet sa langt som mojligt motarbetas och, Oln nagot, en utveekling
j Inotsatt riktning satta in. '

For det sjatte nlaste konsullltionsbeskattningen aterinforas till sin
gamla reala om.fattning.

For det sjunde, sista och viktigaste maste alIt goras for att hindra
en ytterliga1'e nedgang i penningva1'det.

Hareftel' yttrade sig:

F-il. -0:1' J. Guinchard: Herr ordforande, l1lina herrar! Det ar jnga
lunda for att -pa nagot satt _tipptrada SOln -opponent, jag har trader
franl, men del ingen- begart ordet, bar jag trott 11lig kunna fyIla ut
en paus -med nftgI~a ord.
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Det ar sa langt ifran att jag vill vara opponent, att jag snarare
vore beredd att skriva under sa gott som varje ord, S0111 foredra
ganden sagt. Jag hal' ju aven sjalv under nagra ar sysslat med dessa
fragor oell fatt tillfalle att ge uttryck at ungefar sanl111a synpunkter,
ehuru mahanda icke sa fulland,at och i sanllad forlll franlstallda, sonl
vi hort i kvall.

Det val' elnellertid ett par ll101nent i foredraget, jag garna ville
taga fasta pa. Foredragshallaren snuddade nagot vid en fraga, sonl
kan ha ett starkt pr~ktiskt intresse filed hansyn till den nuvarande
overgangstiden, dA nlan i reaIiteten icke synes kunna fa ett stabilt
penningvaJ~de, vilket ju av talaren till sist betecknades sonl ett viktigt
onskelnftl. Det "sag ut, sonl Oin en' stabilisering agt runl atnlinstone
pa hosten 1919, men nu gar en ny prisstegringsvag over hela varl
den, och de fOrhoppningar pa en prissankning nlot en blivande inter
nationell niva, SOin 111an forut narde, synas verkligen bli grusade.
Denna prisstegring, SOlll borja.de nagon gang i varas, i 111ars eller
april, hal' iiven natt vart land, ocb man kan alltfor tydligt uvlasa den,
exempelvis i Svensk handelstidnings prisindex, SOlll gatt upp ll1ed at
skilliga enheter pa nflgra Inanader, eller fran nagot over 300 till
onlkring 320. Trots nedgangen i pris pa anilnala fodoamnen kOlnma
sannolikt alla andra faktorel' att halla den uppe -- och Iller 5n det.

Jag ville' nu anknyta nagra ord till vad foredragshallaren yttrade
Oin onskvardheten av att staten pa ett varaktigt satt. garanterade
sina tjanstenlan loner, SOUl holle dem kvar, fastan vi leva under sA
instabila forhallanden SOlll for narvarande. Vad ta1aren anforde an
gaende lonernas »bindande vid penning~:\rdet», leder nanlligen tanken
osokt till den s. k. glidande ska1an -- nlan kan anvanda detta ut
tryck for vad jag hal' avser, eftersonl det .. blivit allinant vedertaget,
ehuI:u del S0111 bekant ursprungligen betydde nagonti~g annat.

Sjalva saken ar icke ny, utan den hal' funnits tidigare i marke
gangsforfarandet, och den hal" nu endast fatt en battre, Inera fullan
dad gestaltning. Nar prisstegringen under forra delen av 1916 har
i Sverige nadde upp till 25 %och jag satt och laste av denna siffra
och aven gav offentlighet at densalnma, blev jag tagen for huvudet
for det, ty 111all ansag det naturligtvis vara en s. k. statistisk sanning,
pa vilken nlun sou{ bekant icke ar forpliktad att tro. Jag svarade,.
att 0111 det val' nflgot fe], sa var det, att siffran val' for liten, ocb
jag forutsade, att den vid arets slut sannolikt skulle bli 40 %, onl
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alIt utvecklade sig » nornlalt» - varpa jag blev vederborligen ut
·skrattad. Min spadoln visade sig vara riktig. Nu harman for ovrigt
vant sig vid dylika fordyringssiffror som nagot tyvarr lika alldagligt
sonl ansprakslost.

Jag kaslade da. fram den tanken oeh utformade den ocksA nar
mare Sanl111a aI', att man skulle bel~akna lonerna glidande efter en
indexsiffra, grundad pa kostnadsuppgifter for salntliga i ett Inedel
hushall ingaende fornodenheter, alltsa efter en levnadskostnadsindex.
Denna tanke hal' sedermera S0111 bekant kommit till forverkligande
genom "den ,numera med statslllakternas offieiella vitsord forsedda
»soeialstyrelsens dyrtidsindex». Publicerandet av densaul1na motses
nu lTIed stort. intresse varje kvartal av aHa statstjansteman ffi. ft.

Det val" icke utan, att mitt forslag betraktades som ett teoretiskt
hugskott, att det ansags vara lTIel" eller mindre en dumhet att konlma
franl med sadana funderingar. Andock har nlan - fastan nlindre syste
nlatiskt - gatt tillvaga pa ungefar salnnla satt vid foregaende lone
fori-indringar, nar Dlan velat berakna, hur mycket levnadskostnaderna
stigit »sedan sist». Men det ar det karakteristiskamed denna ln~tod,

att man i en enda exponent gel" ett fullodigt uttryek for aHa pA lev
nadskostnaderna inverkande faktoeer. Andra metoder kunna j II tankas:
enligt pal'tiprisindices, inflationstal eller dylikt. Fullstandig rattvisa
far man aldrig, det galler att nagot sa nar na dithan. Min tanke
gang -v-ar den, som inledaren urgerat, att tlet. icke skulle goras nagon
skiJlnad pA hogre oeh lagre loner utan att man endast skulle giJra en
omrakning av lonerna i den nya lllyntsorten.

ForedragshAllaren polemiserade ocksa mot den dekapilering, som agt
rum, och jag vill livligt instanllna med honom harutinnan. Jag hal'
visserligen sjalv medverkat vid skHpandet av en teknisk Dletod, som
medfor en dylik dekapitering. Men den forutsattning, SOln forelAg,
var, att man hade ett visst belopp att l'ora sig med, en viss kost
nadsranl att hAlla sig inoln. Nal' problemet lag sa, gallde det att ge
de lagst avlonade, saledes de for tillfallet svarast ansatta, en .ll€lativt
fylligare kompensation oeh att sedan fA en lnjuk overgang. Dari
genom tillkoln denna metod, som salunda val' en ren ovel'gangsmetod .
.Jag poangterade ocksa mycket starkt, att det borde sagas ifran, att
rattvisan kravde, att man hojde lonel'na proportionsvis lika over bela
linjen, men att 1113n av praktiskt finansiella skal Inaste noja sig med det
forslag, som feamlades. SA skedde i viss nlan aven, {astan" om jag
4:
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minns rutt, i nflgot skruvade ol"da]ng. DHrfor al~ det rued gliidje, jag
hort inleuaren nanlna, (llt Illan i ftl~ets proposition i anlnet bestalut
lar saga 'ifr'an, att det. ieke HI~ annat an rattvisa att gasa lftngt~ som
jag nyss antydde, oeh att det ar statsfinansiella skal, sonl tillsvidare
anses nodvandiggora en h(llvl1le.syr.

NU111el"a bar den tallken, alt 111an bor reg'lera lonerna efler gli
dande . skala, trangt igenonl sa pass, att den icke langre anses inne
bara nngat teoretiskt·fantasti~kt. .Det gores e111ellertid ofta den
inv~indningen, att' det aT oerhort svart att just nu genomfora en lone
reglering, dnrfor alt IHget iiI' sa instabiJt. Svarigheten borlfaller
just, om man anvander lnetoden nleu glidande skala. Rur skall
man dft forfal"a? Ja, en lo~ereglering innefattar tva huvudlJIOlnent.
For det {orsta: korreklion for faktiska felplaeeringar i IOl1rgrupper,
korrektion for fUrskjutnillg'i befatlnings al"t oeh ansvar saInt korrek
tion fOr levnadsstandard; for 'det andra galler det att rakna om
de forutvarande lonebeloppen i den nyn. lnynfso'rten. Ingenting hin
drar, om man yill infoea en lonereglering redan nu, att korrigera 10
nern'a i forslnhmnda ,hiillseende. ~edan lllan sa skapat de rutta av
stiinden il1ellan loneheloppen for 'olika befrittningshavare efter 1914
ars forhftJ.!anden, kan moan lagga indextalet till gl~und och fIylta upp
Ioneskalan till vilken l~iva som h~)st. Man hesiterar kan~ke infor
ett dyrtidstilltigg, SOln ,gflr upp' till 150~. Man kan da i stBBet utgtt,
ifl"an 'en antagen prisniva, SOLD lig'ger 100 % ov'er: den ganlla. Med
denna' utgangspunkt bygger man sa upp en Hilllplig lon·eskala. Utgor
dA vart in<lextal, l:1t oss saga, 250, hal" man att ltigga till ytterligare
en . l{lll~~differens av 50 % pa de ganl]a 'lonerna, d. v. s. 25 % pa de
nya lonerna, SOln j u bant'ora sig till det penningvarde, som svarar
mot en fordubblad prisniva. Men dessa 25,% skola gil ut likforllligt
over hela linjen oeh" ~icke rued' nagra l1larkvardiga krusiduller~ som
man for narvarande anvander sig aVe

Man har 'pa detta satt. nlojlighet att rena sig til' den forvirrade
situation, SOln uppstar,' d~l prlsnivan i r~aliteten ieke syncs kunna
stabiliseras utan - alIa konferensel~ till trots - fortfar atl vaJdsamt
oscillera. Det tjanar i~genting till' Lltt soka hypnotisera sig till att:
Inan bor ha ett lonesystenl rued fixa loner~ rfy infor lllan ett sadant~

kan Illan vara saker pel att lllan snarligen far riva npp alltsull11nans.
igen. Det ar battl~e att halla det hel~ flytande. DA kan lnan reg
lera lonerna pa. ett sft teoretiskt riktigt· rich elegant- satt, SOlll den
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glidande skalan innefatlar'" och saIetles i val'je situation vara sHker,
alt nOlninallonen svarar mot den en gtlng utfiista, n10t arbetsp."esta
tionen sval"ande ,reallonen.

Kanske jag, innan jag slutar, fllr cit era ett uttalande, SOril jng
tror ove.'direktbr Lindstrom ffillde i en upplnilrksnnllllad uppsats ar
1916. Han sade, alt nlan i allln!inhpt boe <lkLa sig for att skapa ett
proletariat men att lnan redan da 'hon pa att slal'ta elt nylt sadant,
nanl]igen tjanstenlannaproletariatet. Och IJarl erinrade, ait vi ha
nagonting, som kallats den svenska- forvaltnir'lgens ryggrad, tjanste
manna kf.tren. Ett sa kfinsligt och viktigt organ som ryggraden bor
val aktas- och vflrdas. Annars kan hela kroppen falla ihop.

F. d. -Professor K. Wicksell: -Jag kan 'instamnla i det mesfa av

vad foredrngshallaren yttraue. Oln jag mojligen kunde ha naglta prin..
cipiella .invandningar,' sa, tiro de sa pass djupt liggande, att jHg ieke
fir beredd alt diskutera de fragorna pa stftende fdt. Men det Vl1r ett
pal~ punkteI', som professor Heekscher berorde rued enligt lllin t~lnk:e

alltfo-r Hitt hand och som jag skulle vilja satta fillgret pa Uler-a' ~e1ter
tryckligt. Den forsta var den stora revolution i aiia enskilua egen~

domsforhallanden, som han inledningsvis omnulnnde men sedan icke
sysselsatte sig vidare llled, och den andl~a punkten, SOITI fnr resten
star i nara beroring l1led den fOI~stnanlnda, var -fragan 0111 en sa,nkning
av prisnivan och h'ojning av penhingviirdet. Out a'enn~l fraga sade han
dels, atl'-: han icke trodde pa, att saken var 1l10jIig alt -genoillfii'ra" och
dels ansag 11an,- atl- man ick'e bar'nled skulle vinna nagot v~sentligt i av
seend-e pa det bar nHrlllast fOI~eliggande syftet. lIan poangterade
franlfor allt, att det hiir icke -bara gullde en i~~ltlfardighetsfrftga, td. v.

s. alt staten borde uppfylJa de forpliktelser, -den en gang patagit sig,
utan "att staten skadade sig sjalv genom att driva en sfldan politik,
SOln den nu forda. Det sist.a rna vara fullt riktigt, men pa samn13
gang ville' jag erinra om ett engelskt -ordsprak, som sager, att ratt ..
fardighet alltid lonar sig bast i. li\ngden. Oln ernellerLid staten aJItsa
borde kanna sig bunden av vild den utfast sig till i realiteten genonl
de fullnlakter, sonl svenska ambetsman fatt, galler det icke mindre,
att staten bor se till, at t ocksa de kontraktsenliga fOI~pli1\telser, som
enskilda medborgare. patagit sig emot varandra, bli uppfyJ]da, icke
blalt fornlellt utan aven re~ellt. Delta ar en synpunkt, SOlll icke nn
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for forsta gangen ar uppe. Professor Heckscher sjalv hal' upplYst.
mig oill , att nar de beryktade fl'anska assignaterna pA sin t.id avlystes,
foretogs en 0111skrivning av alla fordringar och skulder i proportion
till det nya penningvardet. Nagot liknande skedde ar 1776 i vart
land, dA rantorna till kronan hojdes till det dubbla. Likaledes ar det
bekant, att i bOl~jan av 1800-talet, dit i det narll13ste salnma fl~aga

som nu val' a bane, fornuftiga och insiktsfulla lnan hal]o fore, att in
gangna kontrakt sl{ulle uppfyllas efter sin lydelse. Jag hal' i fest
skriften for' professor Davidson ]a5t en uppsats elV kandidat Ohlin om
penningteoriel'nas his~oria i Sverige~ . Han omnainner dar, hurusom
nlan vid nanlnda titJpunkt diskuterade, om man genom ytterligal'e in
dragning av sedlar borde oka penningvardet eller lamna det of01'

andrHt. En av riksdagens fornamsta auktoriteter i bankfragor, prosteu
von Sch"verin. skI'ev en broschyr, i vilken han stallde sig pa den se
Bare stftndpunklen men tillika yrkade pa att de oraltvisor, SOln b]eve
foJjden av det nya peuuingvardet, skulle avhja]pas. Alla penning
skulder, sager von S~hwel~in, maste evalveras efler det nya penning

vardet.1) For min del fir jag fullkonlligt lTIed onl, at~ ifall Ulan gar
sa tillvaga, ill' det intet hinder for att stabilisera penningvHrdet vid
dess lluvarande lliva. Riksbanken fAr da skota sin sedelpolitik sa,
att socialstyrelsens prisindex blir lika Inanad efter llulnad. (ia vi
nled pa delta, skulle clnellflrtid konsekvensen hIi, att statens, hypo
tekshankernas och enskilda bo]ags aldre obligationer tinge skrivas
oln till nUrmare det tredubbla, alia' andra aldre penningfordringar,
t. ex. insaltarnCls fordringar i bankerna och b3nkel~nas fordringar hos
sina ]antagar~, likaledes skrivas om till intill det tredubbla, alla aldre
Iivforsakringsbrev skrivas Oin till nara tredubbelt belopp, likasa aHa
inteckningar i fast egendOlTI, aven Oin de un~er kl~igsaren blivit inlosta,
dA alltsa en fordran pa intill dubbla beloppet av d~n ursprungliga
fortfarande skulle atersta. Aro herrarna 111ed am detta? (Nejrop).
..la, da Aterstar endast det andra alternativet: en successiv sankning

av prisnivan. Att tro, att detta skulle val'a omoj1igt, ar val and:1
att se saken val pessilnistiskt. Vi stft redan nn icke langre pit samlna

1) Visserligen val' del i dptta fall endast {raga 001 sedlarnas eller penning-ens n1etalf.
var(Jp, icke om deras real-yarde. Men uppenbarligen ar den sistnaolnda synpunkten dell
viktigaste, sa snart mun lart sig att genom indextalell nagot sft niir tillf{)rlitligt nliHa
delta realvlirde.
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·punkt SOUl for eft ar sedan. Riksbankens sedelsloek hal' jamford

med fjorarets vid samma tidpunl{t minskats lned na"tnlare 50 Inilli
oner, oeb priserna 11a galt nero Om icke rante~ilnkningen i vltras

komlnit till stand, sl{ulle vi antagligen statt vid en betydligt lagrc
prisniva an nUt Om sedelstocken minskades DIed c:a 50 lllillioner varje

aI', skulle vi pa sex eller sju ilr komma tillbaka 1il1 1914 ars pris
niva. Kunde staten besluta sig for en s::ldan p~l1ningpoliti'k oeh vid
taga fttgarder for att 111inska sedelstoeken llled i genolDsnilt 50 nlillio

..ner om aret, skulle ambetsmannens realloner autolnatiskt fOrbfit.tras,
anda tills de kOilllne till den standard, som val' avsedd, nar de fingo

sina fullmakter av kungl. mnj:t. Alltsa, jag 1l1enar, att denna sida

av saken icke far negJigeras, utan att man barvidlag hal' att vaga

olHgenheter oeh fordelar IDOt varandra. Beslutar IDaIl sig for en sta
biliser'ing av nuvarande penningvarde, sallul det varia bant, Inen

kravet pa en evalvering av alIa penningskuldel" kommer man dfl icke

i fran; det gor sig ofelbart gallande, sa snart staten vidtagit Atgarder,

varigenonl penningvardet stabiliserats. Da konlma efterrakningarna.

Professor E. Heckscher: Jag bel" att llled ett par ord fa svara

pa det intressanta inlagg,- professor Wieksell gjort. Amnet for kvall~ns

overlaggning ar »prisrevolutionen oeb tja.nstelnannens loner», oeh det

val' icke nlin avsikt att upptaga annat, an vad son) horde till detta

Hmne. Att jag yttrade nlig aven 0111 den fraga, herr WiekseII be

rorde -- vilket kanske val' ofors1andigt - berodde darpa, att jag

ville avgransa det problenl. som forel:1g till behandling, mot den forst

niinlnda fragan. Denna ar annars en ytterst intressant oeh svar fl"aga,

oeh jag bar haJlit foredrag d~ronl i Svenska bankforeningen under
rubriken: »Mojligheterna att hoja penningvardet», varvid jag sokte

diskuf era de olika alternativ, 80[n forefunnos j delta avseende. Pro

fessor Wicksell oeh jag ha ocksa privat haft manga debatter i amnet,

oeh jag tror, att vi varit inne pa de fiesta moment, som dal~vidlag

inverka. Jag skall nu noja mig lTIed att saga, att de tva problemen
kunna hAllas skilda, kunna Josas val" for sig. Vad jag sade om 3,n

dring av fordringar oeh skulder var, att en forsumm~lseav att andra
dern icke medforde nagra onledelhara olfigenheter for den part, som

underlat att betala, men ulan alt darnled i nlinsta man dolja, att

den medforde kolossala olagenheter i langden. Aven om en reglering
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av . de enornla. skador, pe~nih!!Vnrdets fall redan .medfijrt,. later sig
geo.omfora, far Inall enlellel'tid, ieke .koppla ihop den fragan llied en
f~eglering, av det fralnt ida,lag:et. Man far a!lt~tl ieke vnnla llled alt
reglera tjanstenlunnens loner. tills, Blan reglel'ul penningvnrdet. Ty
onl. icke lonerna hnjas de;~;;forinnun" blir det iJla sta11t filed den
svenska stqtsforvallningen.

Grosshandlaren E. F. Larsson: Betriiffande huvudfragan instammer
jHg till' alia dp]Hr med pr()res~or, IIecksher.· Vau angar pl'isnivan"
hoppas jag,' att den skull sjunka. betydligt, nile' man pa allvnr bar i
Eur~pa borjal~ arbeta pa nllting~, fller~inllelse - sa l1lycket man kan
g6ra det i var tid. Det ~llvarall~e tillstandrt i o~tern, dar lllnn hailer

pa alt morda yaran~ra och fllva. <lila icke judar filed tiIJgflngar i
stallet far att agil~ sig ~t produktivt .~I·hele, skall vn) en gilng upp
bOl~a, och da konllne,~ helt snkel"t"prisni\,3u ntt sjunka och darllled

ocksa tj~nstema.l1nenS lonl.Al" aLt vinna' ~: .kopkraft.



NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS

sammantrade den 12 mars 1920.

Ordforande: f. d. Banko{ullrnaktigen Friherre K. LANGE1V
S[(IOIJD.

Till Ieda1110ter av forenillg'en invaldes:
Kansliradet 01. GU.8laf.~8on,

Fil. Kandidaten 1. Astrand,
Juris Doktor S. l\latz,
l'orste Arkivarien T. Gihl och
I ..ojtnanten A. Hedberg.

Det for aftonen uppstallda. overlaggningBalnnet:

Om ratt for :riksbanken att gottgora ranta a depositioner

inleddes avProfessor Emil Sommarin.

Herr ordforande, mina herral·! Nal' jag i dag for jnmnt en vecka
sedan nlottog .en forfrftgan, huruvida jng hal' ville inlrda del for
dagen angivna forhandlingsUmnet »Olll rHtt fi)l~ riksbnnken Htt gott
gijra ranta. a depo~jtioner», itlag- Illig en tre dagars resa. oeh sedan

bar jag baft formiddagarna upptngna av tentanlina i finansl~att nch
efter~-iddagarna av tre tin1111ars undervisning. Dal'for har jag icke
hunnit forbereda nlilt inledllingsf()rt~dr(lg' sA viiI, son1 jag ~kulle ha
onskat, nar jag nu har aran stit infor en fOI'saluling, snln represen
terar sa mycken sakkunskap i del, viktiga' iilllnetoch innnl vilken
- dar~oln al~ jag overtY~'ad - Otks:\ finns representel·at ett 1l1ycket
stort inflytande betrafrande frilgans avgorande i den ella eller anura
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riktningen. Jag hoppas elnellertid, att bristerna i lnitt foredrag kunna
komma att suppleras i den foljande diskussionen.

Diagramnlen kunna lllahanda stalla vissa punkter i foredraget i
nagot skarpare belysning. Det ena kanna berrarna helt visst till~

naInligen det sonl aterfinnes i riksbankens tlrsbok; dess linje for
sedelutgivningen bar jag sedan fortsatt genonl ill' 1919. 1) Det andra
diagrammet atergiver dels riksbankens guldkassa vid arssluten (Ined
tackta staplar), dels den vid arssluten utelopande sedelstocken (med
streckade staplar) fran -sIutet av 1n03 eller borjan av 1904, dA vart
nuvarande banksystem i dess genom refornlen 1897 nya skick stod
fardigt at.t fortsatta bankrorelsen i vart land. For ett foredrag over
elt narliggande affine bar jag gjort upp ett tredje diagram med pris
kurvor. Den salnmanhangande svarta linjen vi-sal' .del~ allmanna
prisnivans slegring i Sverige (efter Svensk handelstidning). Den andra
punkter·ade linjen betecknar den allma1~napris1~ivansstegring i Eng
land (efter Economists pristal), val'S teckning fir avsedd att erinra
om jarnvagsskenor. Den tredje linJen visar lonestegringen (or stations
karlar i lagsta, lonegraden vid statens jarnvagar.

* * •

I proposition till riksdagen 1920, n:r 94, daterad den 13 februari,
hal' kungI. maj:t foreslagit riksdagen anurad lydelse av 16 § i,lagen
for Sveriges riksbank 1897 genom ett tillagg vid. slutet av para
grafen av foJjande lydelse: »Avensa 1113., dar omstandigheterna sadant
pftkalla, rantegott.gorelse kunna av fullmaktige medgivas for merlel
innestaende a, depositionsrakning» 2).

Forslaget till en s3.dan fakultativ ratt for riksbanken att gottgora'
ranta a depositionsrakning synes kunna foras tillbaka till den offent
liga debatten om riksbankens politik under senare halvaret 1917.
Under denna debatt, som fordes hufvudsakligen i ett par dagliga
Stockholmstidningar, hade professor Wicksell i Dagens nyheter ett
uttalande om IAmplighet~n av att riksbanken aterfinge sin vid 1897
aI'S bankreforrn forlorade ratt att gottgora ranta a depositioner. For
slaget lar jamval Ita ingAtt i en fijI' 111ig obekant promemoria, som

professor Wicksell i slutet av AI' 191 7 ingivi~ till finansdepartementet.

1) JfrSv eriges riksbank 1919, arshok, s. 6.
2) Se num~ra Svensk forfattningssamling 1920, n:r 1'60.
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Foeslaget Hlaste" StiSOlll de,t fl'anlstiillde~ i s.Jutet av ar t 917, uppen
barlh!en ses 1110t bakgl'unden av t91 7 al'"S handelsel'" oeb det f'Htt.,
pa vilket de avspeglade ~ig i pl'isfi)r'skjufningarna pa val'ulnu,'knaden oeh i
en lJastig ()kning av riksbankens ufelopande sedelstock. De efter V-bats
krigets proklulnerande J11el'a an fnrllt excpptionellH fOI'hallanden, nled
vi]]{n vi fiugo all r;lkna i fr(lga Olll val' itnport orh pxport ocb dal'HIed
i fl,ftga 0111 villkol'en fOr val" pl'oduktion och 1l1ojligheterna aft till
godose konsUlllentprna, foranletlde all.tlllPra onlfatttlnde atgarder av
statslnnkterna. KOl)1111issionsviisrndrt uthyggdes 111ed bland annat en
s. l{. hran~]ekonll11hssi()n, och knlll111issionel'nas finansiering over togs
av rik~banken, i stnllet for alt de t'nr'ut v<ll'it hanvisade till pr'ivat
bank(~rlla for tillfl'ed~sbi])3ndel av sina alltnlel' vaxande kreditbehov.
Av pl'illcipiella skill val' give! vis I'iksbankens ovel'tagande av kOlll
missiolleenns finansiel'ing agllnd atl vacka allvarlign farhcigor .. Pl'ivat
ban kel'na fnrvnlta jn nlltniin helens spa I'llledel och ha i deln de vikti
gnste resurserna f"·11' sin oln fatt allde ullaning. Riksbanken skaffar sig
sina lilnenledel lliedelsl sedelpressarna. Det ~ynes 'enleJlerlid frnnlgA
av etl viti t 917 fu-s riksdHg offenllig!!jol,t p)'"otokoll, att riksbanken
sa langt ifr(ln vrlClt Und:lIHIJ'()ga ~ig en direkt finansiering av ko'nl
Ini~sioJl(lrna, att ..ik~ballkschp·:en filst nlPI~a gjOl't anspl'ak pa att fA over
tclga den 1). Det Itor nUlllPI'Cl ock:-i<1 t ill de offenlli.ga hen)]igheterna,
att bl'31lsiekollllllissionpn beI-eddes llfl~'ot slags bpkvUlnare mojligbeter
atl .ul'aga pcl rjk~banken. Di~kf)ntot, SOlTI sedan den 1 1l1aj 1916
ut~jort 5 % och 4 1/2 % vid. rediskontel~ing nlen hojts till 51/ 2 %fran
den to 1J0ventbpr 1916 HIe I bibehn lien rediskontel'ingsfaVOl', SOlD in

drogs fran den 21 septeillbee I~) I 7. hnjdes ytterligal'e till 6 Oft} fran
den 28 septenlbpr .J n17 och till 7 % fran den 12 decelnber 1917.
Riksbnnkens utelnpallde sedelstoek, ~Olll vid l~} J 7 31'"S ingapg utgjort
418 oell i bnJ'jan BV 11l3rs blot 1 nagot ovel'stigit 392 millioner kr.,
utgjorde vid [lrets ~lut nfira 573 nlillioner kr., vilket belydde en steg
ring' HIed 37, 1 ~(J2). Social~tYI'elsens s. k. vagda nleneltal for lev
nHd~kostnndeJ'na sprang sa111titligl l1pP fran 152 under sista kvartalet

i) }>Fulkhushtlllningskomnlissionens penninghehov bora kunna tilll'redsstallas eft stycke
in pa niista iiI', utan aft riksgiildskolltot't't fot· det!a an(lamal ht'hover anlita riksbanken
om lttrstrackJling. Alt sanltidigt lllPd att-stulskonlort't resp. riksg-aldskontoret disponera
tillraekLga nledt'J for' fyllande av kOIlHllissiouel1s bphov hos privata banker upplana nlMel
f(hO SUlnruu aJldanlal, vore a tad ..ag·astalsverkel enonodigranteutgift». BankoutHkottt'ts
utlAtuud .. n:1' 4 ("id 1917 Ars riksdag), s. Jl.

2) Da\·idson, R i"ksbankens seJelutgiv ning i Ekon. tidskr. 1918, s. 89.
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1916 till 201 for sista kvartalet 191 7 eller nled 32 %. Svensk han
delstidnings generalindextal visar for ar 1916 talet 185, stegr'at. for
ar 1917 till 244 eller llled nara 32 96.

Den oerhort okade sedelutgivningen under ar 1917, sonl tydligt.
framtrader pa dingl~alnlnen (loeb 2), kunde icke undga att v~icka

fragan, burn riksbanken en gang Ater skulle bliva i stand att ned
bringa sedelonlloppet till -mera nornlala proportioner. Den fl~agan

syntes bekymra- nationalekononlerna vida mera an riksbanksledningen.
Av uttalanden, SOin fralnkommo vid skilda tillfaHen, tyektes fralllga,
att riksbanken raknade rued att sedelstoeken skulle gil ned av sig
sjalv, sa snart ett fredsslut, sonl ieke kunde vara alltfor avlagset,
medforde okad produktion med import till billigaee priseI' oeh export
till nedgaende priser. Fran nationalekonorniskt ball invandes, att det.
yore att hangiva sig at en alilfor stor opt.imisnl att tro, alt sedel
stocken pa det sattet skulle ga tillbaka av sig sjalv. Nationaleko
nonlerna yrkade positiva atgarder fl~3n centralbankens sida till att
minska den utelopande sedelstocken eller Atminstone till att forbindra
dess ytterligare ansvallning. Man ansag sadana positiva atgarder
oumbarliga - da, liksom nlan maste anse dern oUlnbarliga aven nu,
for sa vitt ieke penningvardet skall ytterligare forsulnras. Riks
bankens lagliga plikt oeb huvuduppgift ar ju aft uppratthfllla sed
larnas inloslighet oeh guldparitet for att i mojligaste mall forbindra
en forsalnring av penningvardet, som guldets vardefall ju gor stor
nog anda. AlIa de enskilda oeh offentliga orattvisor oeh alIa de so
ciala oeb ekononliska vAdor, som aro forbundna med penningvardets
fall, behover jag givetvis ieke erinra Oln i denna forsanlling, dar
l'ubelns, finska markens, tyska markens, osterl~ikiska kronans m. fl.
·valutors kursfall under krisaren firo val kanda, liksonl aven dessa
landers bistoria under de senaste aren.

For ett positivt ingripande till upprattbAllande i mojligaste man
av penningvardet ager riksbanken ett -med hfinsyn till den onskvarda
begransningen av en~kildas kredit?nsprAk under alIa fOI~ballanden

verksamt medel i diskontot, vars hojning ogonbliekligefl p{lverkar
horsen oeh snabbt avenpartihandeln. Statens ansprak la'ta enleller
tid icke hejda sig genolll en an sa betydande diskontohojning, och
det kan val knappast i praktiken vara frftga om att under langre
tid ga mycket over, lilt oss saga, 7 %. Denna diskontosats tilHilnpade
riksbanken, som sagt, fran den 12 deeember 1917. Det kunde for-
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utses, att ett sft, hogt diskonto 'Skulle nledfol"a ~n relativ filrskjutning
i privatbankernas utlftning oeh inl.)ning, sa att den sennre okndes
hasligare an den fiirra. Foljdl'n av en sudan forskjutning Inaste
givetvis bli en kall~la av penningoverflod i pl'ivalbnnkerna, vilken
IDaste skapa en opinion nlot drt hoga diskontot I.land de privata
banknlannen. For att kunna betnga pl'ivatbanke_~'na. vHI"je ur deras
synpunkt bef'ultigad anlr,dning till kl"nv pa Higl"e (~iskonto nlnste riks
banken i en dylik situation Iiga lll{)jlighet ait befr'ia pl~ivatbankerna

fran pennirigoverflndet. En sadan nlojlighet kunde riksbanken beredas
genoln att man at banken aterstulltle <.less ralt att gutfgora ranLa it
depo~itioner,

Tillfalle aft UL~ dylika synpunkter pavisa inlaningsriittens betydelse
oeh oUlnbarlighet for ]Iiksbankeu sa~onl diskontopoliti~kl hjfi]pnledel i
siLuationer sadflna soIII vitI arsskiftet 1917-1918 erbjods nlig SOlll
ledamot och sekreterare i 191 7 ai'S bankkomnliLte. Finansnlini5ter"n
hade namligen, SOOl synes i propositionen a sidan 9 nederst, i skl'i
velse den" 30 januari 1H18 till 191 7 aI'S bHnkkoll1111iLLe f."aulhfillit
sasom onskvart, att kOnll11itten till behandling i fortuI', i den nlan
det lunlpligen Hite sig gora, uppt.oge fragan 0111 ratt for riksbanken
att Dar detta pa grund av dAvarande exceptionella forlulllanden
kunde finnas pakallat nl0t rantegoLtgorelse nl0ttaga penningar A de
positionsr·iikning, och anholJ, att kon1Initten nlaite sa snart sonl nlojIigt
inkolnnla med det yttrande och for:~Jag, vartill en narnlare undersok
ning av fragan fran k0111111ittens sida kllnde gi\7a clnledning.

Bankkolnrnitten besvaf'ade finansnlinisterns skrivelse "av, den 30
januari i ett yttrande, sonl avgavs forst den 10 april. Under tiden
hade vAdan av att riksbnnken saknade i~lflningsriitt oeh darrned en
IHmplig mojlighet att befrin privatbankerna fran deras penningover
fIod bunnit besanna" sig. Riksbanken sankte n3Jnligen diskontot den
1 februari 1918 till 6 1/ 2 % oeh retul·diskontot till 6 %, ett nlissgl~epp~

som tick ett slags offieiellt erkiinnande, liH .. diskontot redan den 21

mars aler' bojdes till 7 % ocb returdiskontot till 6 ~/2 96.
Bankkol1lrnittens svar pit finansministerns fraga, huruvida inlanings

ratten i borjan av 1918 kund e ha nagon betydelse for det davarande
penningpolitiska Iaget, refererades av professor Wicksell i Dagens
nyheter mycket skarpt. Jag tror dock, att professor Wieksell borde
ha fitst sig vid att bankkolnlnitten icke tog nagon sa att saga deti
l1itiv stallning till fragan. Den "ansag pa varen J918 Lillrackliga skill
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ieke for'eligg'a att vidt:lga den exeeplionella it19arden att far 1illfnllet
llledgiva riksbanken I'ult till inlaning nloL ]·antpgottgc)relse. Dur'elllot
fOI~beholl sig }{OLllllliUen att Hingre f.'anl definitivt taga stitndpunkt till
fragan, huruvida ieke en fOriindl'ing borde vidtagas i riksbankslagen,
genolll vilken rik~b~lnken fur fl'anltiden finge in],a~ingsratt.

For luin del reservel'ade jag Illig Blot nlina 'illedl~onlrllitterades re
SOnenl<lnger, sarskilt Blot att, riksgaldsl{onlorets upp'Ianing skulle
kUllna er=-stitta riksbankens inlaning. Reservationen flnns intagen i
propo~ilionen: !

»Riksbankflns diskontafol~h{)jning av den '12 dec'enlber 191 7 synes,
SaSOnl val' att viinta, ha' fuljt:-, av en f()randring; i privatbankernas
manadsresultat I), Denna fOl'andl'ing bar ha inneburit en forbuttring
av stallningen Ul" bankteknisk synpunkf nlen ur affiirs- oeh vinstsyn
punkt lllotsatsen. I en ~adan utveckling' ha utnn tvivel praktiska
banknlfin - son1 del icke tillkolnnler att heakta riksbankens huvud

uppgift att upprattllftlla penningvardet - for sin del lTIed skal sett
bevis for att det verkliga laget pa penningrllarknaden kravde en
rantenedsattning. 'En sadan kOHl till stand fran oeh nled den 1 fe
bruari 1~) 18. Det innehiil" intet klander· BlOt bankofullnlUkl ige, <?m
Olan antngel'" att nyssnulnnda mening Oin penningmarknadens lage in
verkat vid rflntenedsa~tningen, ehlll'U denna gfvetvis 'val" ett diskonto
politiskt nlisstag.' Foljden blev under loppet 'av fehruari Jnanad stolTe
ansvallning an ]~ftg6risin av riksbankens utelopitnd'e sedelstock, fransett
sjiilva det senaste al'sskiftet~ oeh fortsatt nedga~'lg i penningvardet
IIJen ocksa laltnad 'pa penningmarknaden. Man kUllde dnrefter aven
anyo l,·akna ~11ed nonlinell stegring i borskursrrna. BelaLenbelen var
pa hank- oeh bal'~hall oeksa allnlun riled riksbankens diskonto under'
februari 1918, utonl for sa, ritt ytterligare sanknjn~ forvantats. Den
svenska allnlunheten, val'S inkonlster foretradesvis bero av faststallda
lonestater oeh anura uvtal, vilka ingatts under f(jrutsattning alt pen
ningvardet uppratthalles, utsattes emellert.id salnti<.ligt for fortsatt ut
arluliing.

Hade rikshanken: i deeenlber 1917 oeb januari 1918 haft inla

ningsriitt, skulle den kunnat konsekvent ge'nonlfora en dis,kontopolitik,
till vilken guldsparrningen ger den full radighet. GenOlTI inlaning'

1) For mera illgaende hevisning filed stutistiska llppgifter se f3011Jlllarin, 001 rat t
for rikshullken att gottgo~a rani-a a depositioner i Ekononlisk tidskrift 1918, s.
]49 ff.
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skulle den kunnat betaga bankerna den reella grunden till en mening

om penningmarknadens lage, som anforfs till stod for rantenedsatt

ning. Darav frall1gar inlan ingsrattens aktuella betydelse).

Naturligtvis ~kulle tillgripandet av den inlaningsratt, sonl riks

banken maste ha att begagna sig av till att indraga sedlar, for att

- fA den diskontopolitiska verkan, sonl avses, goras fullt effektivt genonl

att riksbanken icke ater lanade ut, vad den erholl genom' inlaning.

Det har gent enlot ett sAdant resonenlang riktats lllycket skarpa in

vandningar. Med avseende pa dem kan jag hanvisa till sida 173 i
en uppsats i Ekonomisk tidskrift 1): »Riksbanken skulle, om den

tinge inlani~gsratt, genom de u1edel, sonl den inlanade oeh hos sig
kvarholle, dil~ekt I11inska den utelopande sedelstocken., Man in,?under,

att det skulle Inedfora forlust for riksbanken att gottgora ranta a

medel, sonl banken icke sja.lv gjorde rantebarande. Professor WickseII

hal' opponerat sig mot en sa futil invandning. Riksbankens balaus

rakning for den 30 mars 1918 visade en utelopande sedelstock onl

630,668,580 kr.; guldkassan utgjorde 258,070,841 kr.; sedelstocken

overskot sAlunda guldkassan filed i runt tal 370 millioner kr. Giro

behallningarna i riksbanken belopte sig nanlnda datum till nara 130
millioner kr.Riksbanken disponerade saJunda over cirka 500 Inilli

oner kr., sonl gftvo denSanl111a ranta utan att draga l'anta. Antar

Ulan, att riksbanken indroge 20 rnillioner kr. avO den utelopande sedel

stocken pit rantebarande depositionsrakningar, skulle den a sadana till

godohavanden fa att betala 1 Inillion kr. i arlig l'iinta efter 5 % eller

1,2 millioner kr. efter 6 %. ...~r icke en sadan forlust, 3.ven om

den fordubblades eller 111 era, »futil»? Riksbankens ullaning bleve ju

icke Ini nskad genom' insattninga.rna. I den Ulan sedelstockens lninsk

ning bleve en foljd a v inhlningen, konlme forlusten pa denna att

delvis uppvagas av inflytande rantors okade penningvarde, Iiksom

okat yarde for riksbankens aktiva, utoID guldkassan. Ju sto1're guld

kassan ar, desto ogynnsammare blir visserli,gen i BagOn man kal

kylen, men med u1inskad sedelstock bur val aven guldkassan kunna

111inskas pa icke alltfor ofordelaktiga villkor. En overforing av giro

medel till ~antebarande depositionsrakning kunde icke ske ulan i
mycket begransad olnfattning, eftersom tillgodohavandena pa giro, i

den man de icke fi1'o statsmedel" vtlsentligen aro beroende av fore
sk1'ifter for clearingen).

1) Se not a f5regaende sida.
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Da jag i deeenlber 1919 hade tillfalle att fralnfora denna tanI{e:
gAng i ett foredrag inom borssallskapet i GotebQrog, upptogs den till
en for mig nlyeket intressant oeh i formen synnrrJigen alskvard kritik
av hankdirektor Mannheiu1er. Han fano del vara g:ll1ska underligt,
onl en person, som kunde fa lana utan ranta, plutsligt skulle
be~tH.lnnla sig for att lala folk satta in pengar hos sig mot ranta.
Dar-till kunde jag endast sval~a: Sveriges riksbank Hr ingen
person, icke ens ett privat bankaktiebolag; drn har icke nagon an
ledning att tanka pa vinst i Sall1rna lllening, SOin privata aktiebolag i
sina aktieagares intresse 1113ste ttinka pa vinstpn .. Balll{direktol~Mann
heimer gay lllig elneller-tid det drapande sva~"et. att han hade haft
atl gora lTIed Sveriges riksbank i 30 ar oeh aldrig lllarkt, att Sve
riges riksbank skotts efter nagra andra synpunkter an denl, efter
vill{aprivatbankerna skotts. SOln nafionalekononl skulle jag icke vaga
tro pit en sa grov be~kyllning nl0t riksbanken foro htinsyn lill hankvinsten.
SAdana bansyn ll1aste anses fOl'bjudna for en nationell institution,
sain tillko111mit for al~hundl'aden sedan f(j l' at t up p rat t haII a de. t
svenska nlyntets ratta oeh skaliga valor orh val'S hufvudupp
gift oeh plikt det alltjulnt fir att genol11 bevarHndet av sedl arnas in·
loslighet nlojliga~t uppratthalJa det svenska penningvardet.

Ell1ellerlid gor propositionen h~irefter ett sprang i fragans historik.
Den nanlner nanlligen illgenting Oin de atgnrder, sonl finanSlllinistern
vidtog, narnlast efler det ait han ftltt 191 7 al's bankkonlll1iltes svar
lIled de tlarlill anslut na reservationerna. Det svarpt tyckes ha HiJnnat
honolll lika villradig, so 111 han val' i bOJ'jan av aret 1918, oeh llan
lat dUI'foe tillkalla sarskilLla sakkunniga i juni 1918. Den 14 JUDi
tillkallades salunda for att inoln fjnansdepal'tenlentet verkstulla under
sokning rorande de atgarder, sonl llHl kunna frfln det allnliinnas sida
vidlagas fur penningvardets rrglering, riksb<lnksehef'en Moll, tre nalio
nalekon0l11er, IJerrar Brislllan, David~on oell Wieksell, sanlt bank
direkti1rerna Frisk, Manllheinlcr oeb Nachnlan50n. De avgavo den 30
juli 1918 sitt ullatande oeh foeslag.. Det finns en passlls i dera~ be
tankande, sOln ar av nlyc:ket stort intl~esse foe ett stallningstagande
till den fl'aga, S0l11 har i afLon behandlas. Snkl{unniga saga nanlJigen
pA sidan 26: »Enligt sakkunnigas 111ening skulle riksbankens opp
nande for rnnt.ebaranJe insattning·ar under nal'varande forhilllanden
hava nagon betydelse nled l:lvseende pa p..isld\,an oeb den alhllallna
penningstUllningen endast ur den synpunkLen, atl darigenorl1 en ntvag
5
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s~kune beredas att bortskaffa ett eventuellt uppkonlmet sedeloverflod.
Sason} i annat sa.lnband franlhftlles, tyda utsikterna for narvarande
icke pa att ett sfldant skall komnla till stand. Det ar emellertid
omojligt att rued nagon sakerhet veta, hur framtiden kOlnmer att
gestalta sig i detta avseende. 0 n1 den av sakkunniga i annat san1
manhang foreslagna kred i t1' an son erin gen e ffe kti vt g en 0 ill fa res,
sa ar. det dock tankbart, att bankernas tillgang" pa nledel konl1ner att
okas i sa hog grad, att okningen ej kan kompenseras genotn atl dessa
i motsvarande grad nlinska sina ansprak pit. riksbanken. I etl sadant
fall komlner ettoverflod pa sedlar att foreligga, SOln pel nagot satt
11la'ste indragas.

.For delta andanla.ls vinnande synes emellertid enligt sakkunnigas
mening riksbankens oppnande fOl· rantebarande insattningar icke yarn
nagot lampligt mede!. Sakkllnniga. vilja i detta avseende f6r sin del
sarskilt framhalla osakerheten rorande storleken av den sunlllla, sonl
pa 'detta satt skllile kunna erhallas. Det fir tankbarl och kanske over
vagande sannolikt, atl riksbHnkens inlltning i ganska Hten utstracknlng
skulle tagas i ansprak av allm~inheten och att den salunda erholle en
Inindre SU1111na an den, som behovdes. I sa fall yore andalnalet med
bela atgarden forfelat. Det ar en1ellertid aven tHnkbart, att den kunde
fa in 111era llledel, an sorTI varit erfor'derligt, och den skulle da stft
infor det vittulseende problenlpt att bygga upp en pa rantebarande ,
insal tningar gr'undad rorelse. .Ayen rorande den tid, under viI ken in
saltningal'na skulle bliva staende i riksbanken, skulle en liknande
osakerhet konlnl~ alt fOl'eligga. Det fir salunda ,nlojligt, att riksban
ken grnonl ultagning:-lr skulle kunna tvingas att pa nytt utgiva en
del sedlar, son1 redan indragits ur rorelsen. "

Pft drnna grund anse sakkunniga, att nagot sk1il icke foreligger
att tned hilnsyn till penningvardets reglpring giva riksbanken ratt att
inlana n1edel pit. depositionsrakning mot raot,egottgorelse. For vin
nande av det b~rnled avsedda andarnalet bor i stallet anlitas nagon,
utvng, genolll vilken 'man stadse kan indl'llga en onskad SUOlma for
en onskad tid. I detta avseende b.ora enligt sakkunnigas nlening i
framsta rumnlet de mede) anlitas, sonl riksbanken redan nu kan hava
i sin hand for det avsedda andama.Iets uppnaende. 'Sakkunniga vilja
i detta avseende fl"all1ha11a ~asom en lnojlig oeh effektiv atgard, att
riksbnnken, pa SClmrna satt som i liknande la,gen praktiseras av Bank
of Eng.land·, indrager medel· fran nlarknaden genon1 att forsfilja nagon
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del av sin obligationsportfolj med ratt till Aterkop efter viss tid. De
harigenolTI inflytande sedlarna skulle givetvis ej AteI' fa utga i I'Cl

reIsen, forran Higet undergatt en sadanandring, a.tt detta utan fara
kunde ske».

Detta ar de tre nationalekonomiskt sakkunnigas enhalliga resone
mang pa denna punkt, i vilket riksbanksehefen oeh de tre privat
banknlannen jnstarnt. Trots all den sakkunskap, SOln de sju her
rarna tillsamnlans representera, finner jag det sannolikt, att lTIan
forhisett, att riksbanken, nar detta uttalande gjordes, knappast kunde
rora sig Ined sadan frihet i fr<1ga onl sin obligation~po ..tfolj, som bar
forutsattes. Det iiI' ieke sa latt att tillampa det engelska systenlet i
Sverige l1led dess foga utvecklade oblig~tionsnlarknad oeb for Sveriges
riksbank med dess bestanl111elser for den supplenlentara sedelUick
ningen.

.A andra sidan kan jag icke drla den skepsis ~ot inlaningen, SOln
tagit sig uttryck i pastaendet,att riksbanken overhuvud taget ieke
skulle kunna fa in tillrackligt med sedlar. Riksbanken kan vadja till
allinanheten oeb sadana institutioner for alIrnanbeten SOIll sparbankerna.
En sadan vadjan till allinanheten ar kanske .icke sa vanlig i vart
land, men atnlin~tone under kriget bar den med franlgang och be
rOlnme]se tillnmpats i stor utstrackning i de anlerikanska landerna.
Om v<lr svenska aIhnanhet oeh dess sparbanker under en period av
pl'isstegring goras uppmarkSalTIlna pa att riksbanken, for att kunna
uppratthalla penningval~det, ser sig tvingad atl tillgripa inlaning, sa
synes det mig sannolikt, alt banken kOlnluer att fa sa nlycket den
viII .ha.

A andra sidan hal' lllan latit, fralTIskYlnta en rnotsatt farbag-a for
att 'riksbanken skulle kunna fa nlycket mer, an den ville !la, ocb
detta natul~ligtvis fl·an storbHnkerna. Det forefaller 111ig emellertid
alltid egendolllligt, I!ar man hotar med att fr·an privatbaukshall skulJe
kunna vidtagas atgHrder for Htt paralysera riksbanken~ polilik. Ty jag
forestaller mig, alt den overtygelsen fir alltnan bade pA riksbankshall
oeb pel privatbankshall, att en rationell oeb fornllftig salTIverkan mellan
centl'albanken och storbankerna alltid maste uppratlhallas. Och man
har ju golla tillffil1en att saInl·ada. ,

Kritiken HV inlaningsratten i 19 t8 ars valutareglpringskommittes
belullkande fir icke ballbar. Naturligtvis snlartade det mig sa.r'skilt,
att lllin larofader professor vVicksell, som ursprungligen hade lancerat

•
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inlaningsratt.en, i delta fall giek rued pa en kOlnpromiss, dar han
fl'anfoll den. Det gelllen~amitla ultalandet av de sju sakkunniga at..
fc)ljes av ett skaropare potingterat l.Ittalande av de tre nafionalekuno
nlerna, son} saga, att .. iksbankPI1 icke blott bor" ha ratt alt genom
den forol'uade pr'oceuuren rned ohJigationerna betaga privatbankerna
etl eventuellt IH)nningiYver·fli.d ulan bOI' ha skyldigbet a tt befria
ban kern a f ran e t t dy I i k t Pe llll i ng 0 \T e r s k 0 t t.

Det egentliga skalet till alt ~akkunniga sa Jatt gled·o over denna
effel" mitt fOl'lnenande allueles snl'skilt vil<tig-a punkt i forhantllingarna,
var val det, att lHall tl"odde si~ ha funnit etl annat 111edel, son1 kunde
hjalpa: dpn s. k. kredit.. fllielo ]{:lpilalransonel ingen. Det slog 111ig n1ed
hapnad. alt 111an ville tillgl'i I~a kapitalransone)Oing i sf nllet for ett dis
kontopolitiskt ltjHlpllledel. 1"'y, ntina lU)ITur, del kan icke vara er
obekant, vilket oer-horot fL"c1nlstpg ballkpoliLiken gjorde, nar den overo
giek till fda ralltesatser~ oeh en rationell diskontopolitik. Anda till
efter lnitten av /t 800-talel skotles ju sakerlla hUr i Svel'ige llled fasla
rantesatspr, SOtn ue~UiL11des fl"ftn ri ksdag till rik~dag. Och uldre nltin
ha berattat for- ndg, huru l~lnn inf«ll111 sig i riksbankens avdelnillgs
kontol' i fraek ocb vit h,dsd uk for ~tt nnsoka Oll1 lfin. Eftel"sOnl
rantan var fa:,tstfillJ till 5 %, riiekte ju icke alltid pennillgarna iiIl,
nii.r konjullkfurerna oeb dnl'rned kr'euilbeltovet gingo upp. Man fUl"oe
d<1 listor over fulk, SOIIl i 1UI" oeb ordn.ing fillgo de ];In, de ansokt
Dill. Men vilket oer!loJ't IJinder fOI' det ekOn0L11i~ka liret val' det icke,
alt kredilen b.. hi)vde l'UIlSOnel'ns ph det siiltef, oeh hUI'u nlycket per
sonligt godtycke Ini)jliggjo,'de icke det systeulel? En fOl'etagare, S0111

skulle gnr-a en utvidgning HV silt fill"eLclg, Jllftste saga till sig sjiilv:
·»Det skall du, goru, oeh det skall flu gnra, nilr du - far lana pengar,
n1ell niir du faJ--· lana pengal\ kan du int.e veta»! Till dess finge
hans planer" pft dl'irtrranlstpg allsttl, oell hans beslulsarnnla 1110d eller..
tl'uddes kan~ke av JlliS~nlodets kl'anka blekhet. Ell helt annat systeul
inf~rdes llled de fria ranfesalserna orh den raLionella lIiskontopoli
tik,·n. Val'" oeh ~ en, son1 k(lll st alIa godkand sakerhet, sl{all ova
gerJigen oeh pl"Olllpt ha den kloedit, SOlll beg;lres, tin del prislaget

son1 penningIH3I'kn;,den betillgul". Det fir en av de grundlankar', SO 111

for Illig tyckas Jigga till gl'und fOr dpn fria fOI"etagsaulheten. Foret.ng
sanlheten oeh pl'oduktionell i ett sa avlangt land som Sverige nHlste
i slur. ulsfr~ackfling al'beta sig franl gen0111 en ~erie av experinlent i
olika riktllingar.. Detta· experiInellterande· lllaste ledas av den}, S0l11
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skota foretagen, oeh kunna de staHa godkand sakerhet for kredit, sa
bora de oeksel fA den. Mycket tror jag Inig hava ]Hrt av Adalll Snlith .
..>\.v all ransoner'ing iir knpitalr>ansonering d€n, sonl jag av prineipiella
skal sist skulle vilja ga 111ed pa. Professor Heckscher sade detsalnma
i

o

artiklar i Stockhohl1S dap bl;ld i augu~ti 1918. Dit krediten ar fr~i for
envar, som gar in pit kreditvillkoren, oeh dessa galla lika for alIa efter
avvagning av riskerna i enlighet nled kredittagarnfls eI'bjudna saker
lletel' - nat.urligtvis med hansyn janlvlil till personliga kvalifikationer
- lanaI' den enskilde fOl~etagaren icke lTIPI'a, an han behnver', oeh
provar sig franl pa driftfranlstegens vtig. Vid kapitalransonering maste
man frestas att begiira rundlig I redit ocb satsa lanet efter principen an~

tingen - eller. ViII man starta ett nytt jarnverk, begar man pel en
gang hela den behovliga kl~editen, oeh hal" man fellt den, maste l11an val
anvanda den. Det blir icke fraga om ett forsta for'sok med atervando.

Nu svaras det mig: lnen kapitCilJ>ansoneringen tir i alIa fall inte
sa farlig praktiskt, som den tel" sig teoretiskt. Bankdirektor Mann
heitner sade i den av mig hal' ofllnanlnda di~kussiol1en, att kapital
i~ansoneringsnfinlnden ju endast hal" ratt att avrada kreditgivning, nlen

det skulle ieke hindra, att folk anda finge kredit. Det fir ett be
dragligt resonelnang. I kapitalransoneringsn~llllnden sitta atnlinstone
tvA storbanksehefer. De sitta nere i riksbanken oeh aVl'ana, oeh sedan
ga de over bron till sina egna banker och vagra. Tvangsmakten forp
Jigger. Darfor kan jag icke tanka mig annat, an att naringsJivets l1)an

skola onska att sa fort ~onl nl0jligt komlna fran denna kapitalransonering
och konlma ater t.ill diskontopolitiken. Men del bortfaller ocks[t clet
ntnlarkta nledel, som rek0l1l111enderats av 1918 :lrs vallllareglerings
k0111lnitte for penningvardets reglering rnen sonl knappast kon1 till
nagon anvanc1ning under al' 1918. For l11in del hal' jag icke kUl1nat
firina annat, an att 1917 ar5 bankko1111nittes langa forhandlingar onl
8tt svar pit finanslninisterns fraga av den 30 januari 1918 ocb den
nya komnlittens raska avgor'ande .av dessa fragor ieke lett till nagon
ting annat, an att ingenting blev gjort. Oeh resultatet diirav vi
sade sig dari, att sedelstor.ken steg ytterligare under 191.8.

Vid 1.918 a.rs borjan utgjorde den 573 luillioner kr. oeh vid 1918 aI'S

slut 813 lnillioner kr. - efler att tredje veckan i decelnber ha natt
11laxinlunl Il1ed 821,6 nlillioner kr. - vilket betydde en stegring under
[l1'et med o111kring 42 a43 %. ° Prisstegringen nadde kulmen i nove111her
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19 t 8 filed 373 i forhallande till ett utgangstal av 100 fore kriget
(enligt Svensk handelstidning).

Den situation, som darmed uppstAtt, fralTIstaIldes i elt foredrag
om »Sveriges va.lutapolitik efter kriget», so111 holls i nationalekono

lniska foreningen den J0 december J918 av professor Brisl1lan. Det
sades i foredragel: » Av allt att dOllla konlmer Sverige att efter kriget

befinna sig i en egendomlig oeh ur ffianga synpunkter farlig situation

t1led hansyn till sin valuta. Orsaken IUirtilI ligger i det egenartade
forhallande, som rader mellan vara valutakurser oeh Val' prisniva.

Medan den senare for narvarande ligger vasentligt over Englands oeh

Alllerikas oeh llled all sannolikhet aven hogre an Frankl'ikes oeh de
neutrala landernas, sa stft hos oss dessa landers valutor vasent Jigt
under pari. ,Nar den fria handeln smaningom 'uteI' komnler i gang,

kommer Sverige salunda att befinna sig i en situation, som torde

vara ganska enastaende i den ekononliska historien. Vi ha da blott

tva alternativ at.t valja mellan; endera Inaste val' prisnivapressas ned

till sanl111a niva som utlandets, eller oeksii lnaste valutakurserna
komnla at.t stiga over pari».

I mycket energisl{t. hallna arliklar forfaktade professor Cassel i
Svenska' dagbladet S3111tidigt den meningen, att sedelstoeken, som hade

stigit sa oerhart, under ar 1918, under ar 1919 rnaste bringas ned
atminstone till 500 nlillioner kr. i ut.elopande sedlar. Men SOln ber

rarna se av diagralllluen (loch 2), harden forhoppningen blivit en

fullsUindig desillusion. Det forefaller, SOlll onl bankofullinaktige ansett,

att elt resultat av onlkring 700 l1lillioner kr. Yore, vad 'man borde

soka uppna.
»Det fir», sager professor Brisman, »nodvandigt., att man pit fo1'

hand t.anker sig in i den situation, som nu komlner att foreligga, oeh

att nlal1 forbereder de ftt.garder, sam i detta avseende kunna visa sig

nodvandiga. Det kan eJjest handa, att forhaJIandena kunna utveekla
sig pa ett lnindre gynnsanlt satt oeh att vi helt oforutsett befinna

oss i en situation, som ingen onskat oeh val'S intrad~ kanske kunnat
forekonlnlaS}) .

Det fir den sit':lationen, SOLn vi nu ·stll luitt uppe uti. Den oer

horda stegringen av dollqrkuesen har redan gjOl-t sig bemarkt i den

alln13.nna· prisstegringen inolll grosshandelspriserna, oeh slag i slag
kOnl[ller en stegring att folja i minutpriserna. Oeksa tror jag, lnan

kan motse stora svarigbeter for riksbanken att forhindra en uppgang
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av sedelstoeken. Det hal' skelt en forskjutning till storre anvandning av
checkbetalningsnlcdel - bland annat bland storre jordbrukare i Skane
.- vilken under norma]a tider efter min ruening borde vara att be

trakta som en gynnsan1 forandring i betalningsvanorna men sam i
varje fall forsvagar riksbankens stallning pa penninglnarknaden oeh
nu Inotverkai~ »pristryek genom nlinskad ·sedeleirkulat.ion».

Om jag pa denna punkt kunde gjort detta foredrag Jika utforJigt

sam nlilt foredrag i Goteborg, skulle jag forsokt visa, huru man fran
AI' 1913 till 1918 aI'S slut skulle ur rik~bankens fora.ndrade balans

poster kunna rakna. ut, att riksbankens sedelstoek aldrig hade behovt
overstiga 600 nlillioner kr., i stullet for att den kOl1l upp i over 800

Inillioner kr., dar,est stor1'e aterhtill visats vid k0l11nlissionernas finansi~

ering oeh kanske 3.ven vid guldkassans okning efter guldspUrrI1~ngen

i februari 1916. Det fir oriktigt att iro, att nationalekonomerna icke
beakta de exceptionella -sva1'igheter, som Hinge oeh i ej ringa grad

hindrat riksbanken att mera eflektivt bekampa prisstegringen - at-

. lninstone gor jag det for nlin del. Nar det invandes, att om priserIia

stiga, sa att varukoparen behover tva sedlar i stallet for en, riks

hanken ocksa bor tillhandahalla rorelsen tva sedlar fa-r en, kan det

emellertid efter mina be1'akningar svaras, att riksbanken hal' utgivit
tre sedlar i stallet for tva.

Vad jag redan sagt Oin situationen i slutet av 1917 oeh borjan

av 1918, hal', t1'or jag, sakligt motiverat det krav, sonl framslalles i

propositionen n:1' 94 till innevarande Ar"s riksdag OlU aterstallande at
Sveriges riksbank av ratten att gottgora ranta a depositionel\ Ratten

ar avsedd att anvandas som ett diskontopolitiskt hjalpmedel. For
Inig ligger det for narvarande endast vikt pa att riksbanken verkligen

blir .utrustad med detta medel. Men det viktigaste fir naturligtvis irke,

att den far detta lnedel i sin hand, utan att det ocksa blir anvant,
113.1' det behovs.

* * *

Ett nytt oeh andra lTIotiv for inlaningsratten hal' emellertid under
1919 tillkonlmit genom bankkomnlittens betankande om en statsbank.
Delvis refereras det i propositionen. Det heter salullda pA sidan 17:
»Det erinras om, att privatbankeri1as samhaJleliga uppgift a~ att for-.

rnedla overflyttningel1 av det. tillgangliga sparkapitalet inom Jandei'
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fran sparare oeh kapitalister, vilka hava ~apital att undvara, till fore

tagare, SOlll behuva sadant, saint att denna fornledlarverksamhet bli\'it

av synnel'lig befydelse, enar en lllyeket stor del av sparkapitalet till

flote bankerna. Vidare frainhililes, atl clet givetvis ar av ett visst

allrnant intresse, att de kostnader, som namnda fornledlarverksanlhet

nlaste betinga, hallas inoln riktiga granser oeh att icke kostnaden for

kapitaloverflyttningen fran sparare till forbrukare blir storre an nodigt».

Bankkolnnlittens 111ajoritet hal' antytt; att ITlarginaleIl lnellan privat

bankernas in- oeh utlaningsrHnta hal' varit storre an nodigt under de

senare a1'en, oeh darur halntar hankkonlmittens ll1ajoritet, SOlll ju i

dett.a fall: ar l1lyeket hetydancle, nanlligen 11 av 16, stad for den

asikten, att riksbanken borde ut.rustas nled r~itt till inlaning nlot

rantegottgorelse ocksa for att fa tillffille att notera inlaningsrantan,

liksom den nu noterar uth\ningsrantan. Likso111 privatbankerna folja

riksbankens utlaningsranta, skulle de ocksa dA folja riksb,ankens in

laningsranta. Sveriges riksbank - denna institution, sonl verkar
uteslutande for allmant gagn -- skulle fa inflytande pa Inarginale-n.

Det har i propositionen till referaten ur betankandet fogats ut

talanden .fran,t vederborande institut.ioner Ill. fl. rarande forslaget att

aterinfora riksbankens ratt till inlaning HIOt rantegottgorelse bade sonl

diskontopolitiskt. hjalpmedel oeh sonl ett 11ledel· att beharska 111argi

nalen. Saval full111aktige i riksbanken oeh fllllinaktige i riksga1ds

kontoret som bankinspektionen ha i bada syftena tiJIstyrkt inlanings

ratten. Forslaget hal' alltsa nU111eea det 111est auktoritativa stade Oeh

det kan viiI nappeligen tankas, sitrskilt filed den illustration, SOIn man

undee de narrnaste manaderna far i fraga onl penningvardets fall,

att avgorandet skulle kunna falla enl0t dessa uttalanden 1).
Propositionen innehaller enlellertid aven ett uttalande av svenska

bankforeningen., Detta ultalande hal" jag endast huft tillgangligt i
det referat, son1 finnes i propositionen. I detta referat hal' jag ieke

kunnat finna nagot uttalande Oln inlaningst>atten sorn diskontopolitiskt

hjalpmedel. Fullt overtygad om att v<ira ledande storbanksehefer

a1'o pa det klara med att t.eoretisl{t inga hallba1'a invandningar kunna

1) BankoulskoUet hen1stallde i sitt utlatande n:1' 27, date1'at den 22 mars 1U20, .0In

hifall till propositionen, varviil 6 av 16 nu'rvarande ledaln5te1' 1'eserverade sig. EnHgt
uppgift till and1'a kall11narens protokoll 1920, n:1' 37, s. 8, voro i utskottet lika :manga
mot sonl for fors]aget, sa uU saken 111aste' avgoras genonl den sIntna sedeln. Andra
karnmaren bifoll utskottets henlstalJan den 8 april med 150 ja nlot 39 nej, och forsta
kanl111aren fattade' salnnla beslut den 10 april med 74 ja 1110t 48 nej.
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goras l1l0t riksbankens utrust.ande Ined inlaningsratt SOlll diskonto

politiskt hjalpmedel, beklagar iag, att icke haradshovding lV!afclls Wallen
berg haft tillfalle att vara narvarande hart Dfiren10t opponerar sig

bankforeningen sa mycket skarpare lTIot inlttningsrtittens behovlighet

fOl" 3:tt beharska mal"ginalen. Vad ban kforeningen i det samnlun

banget sager, her'or i viss luan den utredning, S0111 jag for bankkom

mittens rakning fick gora rorande Inarginalens bredd ph grundval ay

ett 'nlaterial, 'som bankkotnnlitten genorn en enquete bragte i 111ina

hander. Enligt min utredning val'i lnitten av 1918 - alltsa icke

slutet av 1918, som det pa grund av ett tryckfel k0111111it att stlt i
bankforeningens i propositiol1pn inforda skrivelse - den geno111snitt

Iiga inlaningsrantan i privatbankerna 5,01 % och den, genonlsnittliga

utlaningsrantan 7,57 %, d. v. s. 11larginalen uppgick dA till 2,56 %.

PA sidan 32 i propositionen ~ir intagen den kritik, sonl svenska bank

foreningen riktat Inot 111in berakning. Jag Histe den kritiken forsta

gangen Ined all den tillfredsstallelse, SOin nlan brukar erfara, nal'

111an bemodat sig Olll att gora en sanlvet.sgrann utl'edning och

plotsligt kOtnlner till insikt onl lnojligheten att, forhattra densalnnlH

111ed ledning avo en intelligent anrnarkning. Bankfol'eningens invand

ning, 'att jag raknat filed PU inJaning av 3,9 lnilliarder och en ut

laning av 4,4 Inilliarder slog lnig namligeu genast. Bankforeningen

anmarker, att jag borde mot en inlaning av 3,9 ll1illiarder hava satt

en utlaning av 3,9 111illiardel\ Sit borde jag naturligtvis ha gjort.

blott jag varit saker 0111 hurn enquetens faktiska siffror borde bava

nedraknats fran 4,4 till 3,9 for utlaningen. Men nar jag nar111are

studerat resonelnanget i svenska 'bankforeningens kritik, kan jag

absolut icke ga 111ed pa varken diiri anforda grunder och nletoder for
ett dylikt nedraknande eller forfaringssattets sakerligen onskade slut

liga konsekve11ser: en l1Jaeginal 2,18 i stallet for 2,56 %.
Bankforeningen sager i sin skrivelse: »Nu anses ju pa goda grun

del' vid provning av en penninginrattnings stallning fonderna balan

sera 1110t de lninst likvida engagelnangen, och dessa engagemang, vilka

darjamte ofta innehalla ett storre riskillomrnt., plaga ju vara de, sonl

betinga den hogsta rantan, vadan alltsa fonderna bora anses halansera

lnot de utlAnade llledel, S0111 draga den hogsta rantan»). Satsen ar
mycket forsiktigt skriven, som herrarna finna (»Nu anses jn pa goda

grunder»). Vad inneballer den i sak? Jag har vid utlaningen raknat

m'eel vissa" 111edel uthlnta till 8 1/4% och anda upp till 101/2%. Mot
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den utlAningen staller nu svenska bankforeningen bankernas egna
fonder. Samn1anstallningen skall nlotivera' 'all denna hogprocentiga ut
lanings uteslutande ur tnarginalberakningen! Det kan jag ieke ga med
pa. Manne bankinspektor-en tillater bankerna att ha otillborligt risk
fyllda engagemang, dnrfor att bankerna ha egna fonder, eller till
belopp, som motsvara de egna fonderna? Jag kan ieke finna annat,
an att fonderna afO baser for hela rorelsen' oeb bora raknas in i bela
rorelsen. Darfor bar utlaningen redueeras fran 4,4 till 3,9 g~nom

proportionell nedrakning genom hela tabellen for utlaningen. Resul··
tatet 2,56 % fralnkonlnler dA oeksa sam den verkliga llJarginalen, icke
2,18 %, som bankforeningen tyeks ba velat komma till av andra sk~l

an prineipiellt banktekniska.
Rela tiden, fragan onl marginalen varit fore" hai~ jag sagt,' att jag

ieke aIls viII diskutera, om lnarginalen ar for bred eller icke. . Den
aIitydes for bred i bankko111miltens betankande, som iiven jaghar
underskrivit. Alia, sam ha haft m,ed sadana betankanden att g5ra,
forsta, att Inan i ett kOlnmittebetankande kommer att underskriva
InAnga forrnuleringar, sonl nlan icke skulle hava valt, om lTIan haft
tillffille att uttryeka sig SaSOnl Ulan sjalv onskat. AIItsa viII jag ieke
diskutera, om nlarginalen varit for vid eller ieke. Utan vad som for
mig fir det avgorande aI', att marginalen ieke Iangre bestamnles
genOlTI fri konkurrens. Sedan bankforeningen Hinge uppratthallit

ett ranteavtal mellan de fiesta bankerna nled alIa dartill fo~ade andra
uvtal, anser jag det fullt berattigat, att 1917 ars bankkomlnitte hal' hal'

pekat pa en tenden~ till kartellbildning..Det forefaller lllig, som
onl': svenska bankforenil1gen ansage, att bankko111milten darlned uttl'yekt

sig pa ett nagot illojalt satt. K0111111itten hal' enlellertid icke sagt
»kartell» utan »telldens till kartellbildning». Bankforeningen svarar,
att ieke l1:lgot bevis kan presteras for att en sadan foreligger. Nej,
tacka for det!' Det ar ju oss alIa bekant, att det existerar mycket
effektiva kartellbildningar, som icke pa' nagot satt kunna bevisas. Det
iir emellertid en sak, som jag redan haft tillfalle att diskutera for
lllycket oeh senast vid handelskamnlarmotet i Malmo. Den saken be
hover icke diskuteras, ty det fir val' oeh en bekant, att storbankerna
i Sverige intaga en dominel"andestallning. Och samverkan ar mellan
de'm sa intim, aft nagon allvarlig konkurrens fran smabankerna, som:
storbankerna icke snart skulle vara i stand att' undertrycka, nlaste
anses utesluten. . Men lliau maste aven tanka .pa att, nar kartellbild ..
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lling foreligger oeh man samverkar i en viss riktning, kan man i
andra riktuingar bedriva en ytterligt skarp konkurreris. Darfor att

skarp konkurrens foreko111mer om inlaningen pa lnanga satt oeh sar
skilt i vissa fall oeh pel vissa arter, kan man ieke med skul avvisa
pastaendet, att kartellbildning foreIiggeI', sa att allinanheten av ban
kerna st~illes infor en enhetlig front llled rantesat.ser, vilkas h'ojd ej

fralngar sonl ett resultat av fri konkurrens.
Av det skillet anser jag saledes hallbart, att 191 7 al's bankkom

1llitte med anslutning [tven av bankinspektoren sagt, att det behovs
for riksbanken en ralt till' inlaning lTIOt rantegottgorelse for att ha

tiBfalie att notera inlaningsrantan oeh darmed fa inflytande pA margi

nalen. Inflytandet kan naturligtvis goras ful1t effektivt genom att

ratten tages i bruk pit ratt tidpunkt oeh pa riktigt satt.
Pa sidan 39 foraefaller det Inig, som OIll bankforeningen yltrade

sig nagot vilseledande, nar den sager, att det »f:1r anses alldeles ute

slutet, att riksbanken genom att halla Higre inlaningsI'anta ~kulle

kunna forma bankerna att nedsatta sina inlaning~rantor», oeh till den
riktiga reflektionen knyter det uttalandet, att »riksbankens reglering

av inlaningen skulle saledes endast kunna verka till hojning av inla

ningsrantorna». Forsatsell oeh konklusionen i denna slutledning glappa.

Jag ser i denna lueka' i beviset en oforbatterlig, av mig tidigare pA

visad svaghet i det afta aterkommande resonemanget fran professor

Ca'ssels tidningsledare, atl en foljd av ratten for riksbanken att gott

gora ranta it depositioner skulle bliva, att inlaningsrantorna i laudet

dreves upp pa ett for naringslivet skadligt satt. Det resonemanget
ill' naturligtvis ohallbart. Vad' det i varje fall galler, ar att hulla

den riktiga bade inlanings- oeh utlaningsrantan, sam penningmark
nadslaget foreskriver. NHr det sker, ar en sund kapitalbildning allra

bast tryggad. Oeh tryggandet av en sund kapitalbildning maste i
stort sett och i Hingden ieke hoja utan sanka inlaningsrantan.

De pastaenden, som Cassel gjort om att inlaningsrantans hojd

icke skuJIe spela nagon roll for insattarna, blott man icke under

skrede 3 %, a1'"O ohflllbara. Erfarna banklnan veta det, oeb jag hal'

ytterligare stod i erfarenheten fran sparbankerna. Sarskilt bar jag
det fran sparbankerna i Skane, dar det tydligt visat sig, att en hoj

ning av en sparbanks ranta over bankrantan pa platsen for kapitalet

over fran privatbanken oeh till sparbanken oeh omvant. Man skulle

ju kunna tanka, atl de bekvamligheter, som privatbankerna erbjuda
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insattarna, skulle spela en lTIotverkande roll, 111en erfarenheten Jar
dock hava visat, att det ~ir rantan, SOITI til~ absolut avgorande, aven
da skillnaden 1'01' sig. Olll ]/2 % e11e1' lnindre 1).

Flera uttalanden, SOin franlkolunlit under de sista {tren, oeh stir

skilt dA ett uttalande i Svensk handelstidning av bankdirektor Ryd
beck till forsvar for riksbankens rantepoliLik, hal' gjort ll1ig ytterligare

angeHigen om att yrka pa att riksbanken far ratt till inlaning lTIOt

rantegottgorelse. Bankdirek10r Rydbeck ingar i sitt uttalande pa den
under senare ar forda skattepolitiken. Han franlhaver, aLt en ytb)r

ligare stegring av de direkta skatterna skulle vara odesdiger for yurt

naringsliv, llagot S0111 vi nationalekononler ocksa frukta. Men hans

reSOnelTIang gel' tydligt vid handen, att han ·tankt sig, att ntir ban

kerna oeb de till den1 knutna storforetagen drevo sin rorelse 1918
oeh voro osakra pa hurn stor skutt de ar 1919 skulle fa betala pa

sin vinst, sa forn1udde den osil.kerheten delTI att stegra sina vinst
ansprflk under det lopande aret utover vael de eljest skulle ha funnit

skaligt. Av teoretiska skal tror jag, att det iiI' en politik, sonl icke
kunde genonldrivas ens av vara storsta truster. lVlen om vara banker

drabbas a v hogre skatter, sft lara de icke ens bora fa forso.ka att
avvalta okningen pa insattare oell lantagare, d. v. s. alllllanheten,

genon1 vidgad rantenlarginal. De fa slappa till av sin vinst, ty den

direkta skatten tages ut pa. nettovinsten. Och skulle dpt vara sa, att

Sad3;na uttalanden forefalla naturliga i en storbankschefs mun 

att storre skatt kravel' sto1're Inarginal - df! foreligger ett absolut
krav pa att staten oeh dess institutionel' fa ett llledel i sin hand att
forhindra sadan skatteavvaltning gen0l11 vidgande av l11ar

ginale ll.

For ovrigt vander sig bankforeningen .11l0t historiken och sager,
att den inlaningsratt, riksbanken hade fore 1897, val' nagonting helt

annat, eftersoln privatbankernas forhalla11de till riksbanken dA var ett

helt· annat. Men den skillnad., luan harvid franlst hal" att tanka pa,
ar den, att nar bankrefoI'lnen1897 geno111fordes, val' det klart for

alIa, sonl voro 111ed vid dess genonlforande, att denna refoI"In skulle
kOIDlna att bereda Sveriges riksbank en dOJninerande stallning. Man

hyste ju de 111est vittgaende farbagor for det svenska privatbank

vasendets fran~tid oeb dess mojlighet att hfllIa sig solitt - farbagor,

1) Resultat av stutistiska. beri.ikningar, fralnf(>rt vid sClninarieovning i nalionaleko
n0J11i av en bland deltagarna (i Lund).



On1 riilt for riksbanken att gottgora ranta {l depositioner, 77

som lyekligtvis visat sig oberattigade. Ingen kan bestrida, att det
banksystel1l, av vilket Sveriges riksban'k nn star onlgiven, ar av en
helt annan karaktar an fore 1897. O[n det, SOin hal' k0111mit in i
utveeklingen under de gangna Iller an 20 aren oeh fort den i en
annan riktning, an 1897 ars lagstiftare kunde forutse, skulle nlotivera
nagot, sa yore det val ett starkande av Sveriges riksbank. Men
elt starkande av Sveriges riksbank anser jag franlfor alIt innebara,
att riksbanken blir utrustad med aHa lalnpliga medel att fylla sin
huvuduppgifl: att moj]jgast uppl'atthalla penningvardet genOITI
att IHllla sedlarna inlosliga vid Jrigi ven guldexport.

Harefter yttrade sig:

F. d. Professor K. Wicksell: Jag bar ingeniing att anlnarka lno,~

foredraget, i vilk~t jag i aHa instanlnler. Men erter'som professor
SOllln1arin direkt apostroferat Illig, vill jag saga, att dA jag bland
1918 urs sa kl{unn.iga instanlde i eller riiltare sagt underlat att reser
veI'll, Illig ~llOt ytlrandet' rOJ~ande inlaningsratten, sa berodde det aIls
icke pa att jag andl'at standpunkt. Jag bar ju bAde forut oeb eftel~at

forHiktat alldeles samlna synpunkter sonl professor Somnlarin. Alltsa val'
det uteslutallde en kOlnpr0111iss..Jag fir icke nagon hiirdad kOlllnlitte
siltare oeh blir nastall fortviflad, nHr jag iiI' filed i en kOlllnlitte oeh
man ic]{e lyckas fa enighet pa llagOn punkt. Dpt skulle ju tyda pa

att det hela ar alldeles fOJ'feJat. Nul' nu i alIa fall banknlHnnen ll1ed
riksbankschefen i spetsen forl,larade, alt riksbanken fakti~kt hade ut
vagar att Hina in pengar utan alt behova forskaffa sig ralt «'ltt lllot
taga depositioner nlot ranta, oeh dA jag tillika fiek lllina national
ekonomiska kolleger nled Inig 0111 att riksb<lnken ocksa borde till
forbindas att i en given situation a1~t'anda dessa utvagar, sa tyekte
jag, att jag i alla fall uppnatt nagonting, oeb ville icke stora denna
relativa endl'akt. Jag reserverade lllig alltsa icke. Men jag har angrat '
fA saker sa bittert som denna, ty filan hor' alltid saga sin verkliga
mening, nar ITIan. ovel'huvuu otaget skall yttra sig.

Bankdirektoren o. Rydbeck: [JerI' ordforande, mina herrar! On1

jag nu yllrar Inig i denna fraga, sa tro natul'Jjgtvis herJ'arna, atl har
star en representant for privatbankerna, sOln filed. all gewalt vilJ fill'

hindra, att riksbanken kOllllner att upptrtida som konkurrent till pri-
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vatbankerna i fraga 0111 inlaningen. Dei har mer an en gang franl
komlllit, att, det tros vara det barande I1l0tivet for den opposition~

SOlll fran bankrepres,entanterna inanl bankkollllnitten riktats 1110t for~

slaget om att giva riksbanken inlaningsratt. Det ar enlellertid nag
icke riktigt. Jag skulle vilja som utgangspunkt for vad jag amna.r
saga ,anfora, vad professor SOlnnlarin nu sade om nationalekono~

,Inerna : Vi skola icke tro, ait icke nationalekonomerna beakta de
praktiska svarigheter, som nlanga ganger kunna yara forknippade
med, "ett genolllforande av deras teoretiska forslag. Jag her oeksa
herrar nationalekononler vara overtygade onl att onl vi bankmal~
Inanga ganger komnl,a fram Ined forslag, SOln de ibland mer eller'
lnindre overlagset tillbakavisa sonl nonsens, sa ar det icke darfor,
att vi fullstandigt skulle hava forhisett de nalionalekonouliska skul,
SOln kunna tala for den 'eller den atgarden ur teoretisk synpunkt.
Dtan det ar kanske . fastmer sa, att vi, SOln ju val' oeh en pa sin
plats ha aft mata den praktiska verkan av de teoretiska atgarderna,
forskrackas iufor denna praktiska verkan.

Sa ar det ocksft 111ed fragan om riksbanken oeh dess inhlnings
ratt. For l1lin del viII jag icke bestrida det teoretiskt riktiga i att
riksbanken, om· den tinge en inlaningsratt, sam kunde goras efl'ektiv,
kunde anvanda den som diskontopolitiskt hjalplTIf;del. Men vad jag
betvivlar, ar for det forsta, att den skall kunna goras effektiv utan
att samtidigt bliva till fara for riksbankens huvuduppgift, oeh for det
andra Qch allra Inest, att riksbanken, skull kunna visa den sjalvover
vinnelse, sonl ju forutsattes fran inledarens sida, for att den skulle
kunna, anvanda en dylik inlaningsratt, namligen att lagra dessa pen
gar, SOlTI den ·far in, och icke lana ut denl igen.. Jag fragar: Vad
ar det, sonl fraInmanat detta krav pa ratt for riksbanken t.ill inlaning
mot rantegottgorelse? Jo, det ar ett ideligt motionerande i riksda
gen a1" efter arnled den rnotiveringen, att har skara privatbankerna

. breda renlmar ur det svenska folkets rygg, oeh riksbanken, det sven
ska folkets bank, star still oeh hal' inga vinster aIls; foljaktligen
maste det vara nagot fel i systelnet, oeh sa hal~ lTIan kommit att
tanka pa den fortjanstbringande verksalnhet, SO~ll ligger i att driva
inlaningsrorelse. Om nu professor 'Sol11marin och hans meningsfran
der fa sin vilja fram - och jag- betvivlar ieke, att de fa d~t i riks:
dagen och hos kungI. maj:t - och riksbanken far ratt till inlaning
mot rantegottgorelse, sa ar ,det min bestamda overtygeIse oeb
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flerasmed mig, 'att riksbanken kommer att bliva utsatt for ett ofant.

!igt tryek fran den stora 111angd personer" som anse sig forstA dessa
saker' oeh' SOlll ha nflgonting att saga till Oin i fraga onl riksbanken

sanlt franlfor aUt vilja gora riksbanken till eft vinstgivande foretag,

ett tryek pa att :riksbariken skall driva inlaningsrorelsen pa p'reeis

sanln1a satt som privatbankerna. \,Tad bHe foljden? Vad tro her

rarna det sedan blir till overs for riksbankens huvuduppgift, na.nlli

ligen aft uppratthAlla landets val uta? Nar det gfiller att genom en

val avvagd diskontopolit.ik och sed~lutgivningspolilik ova inflytande

pa Jlaringslivet, sa komnler riksbanken att finna .si.g vara starkt harn
rnad just av clenna nya uppgift, som den patvingats.

Anda skulle jag kanske ieke 1110tsatta nlig rikshankens inlanings

ratt, Olll jag trodde, att den verkligen skulle fa nagon betydt:t..;e i

ovrigt.· Men jag hal' under de diskussioner' angaende riksbankens in

laningsratt, som forts ll10111 bankkomnlitten och for resten aven utan

for bankkonllTIitten, mer an en gang fra111hallit~ attdet til' lnycket

litet sannolikt, atl riksbanken skulle i sin inHiningspolitik komnla att

bJiva mindre kons~rvativ an privatbankerna. Del skulle innebara

alltfor stort ansvar, om riksbanken skulle gel i spetsen och tillam,p~

rantor over denl, SOlTI bankerna 3:nse for naringslivet nornlala. Med

hogre inlaning~rUntorfolja hogre utIaningsrantor, men vid hogre uthlnings-'

rantor foljer ofta nog, att man icke kan vara tillrackligt kritisk med avse

ende pA beskaffenheten av den kredit, S0l11 gives. > SkuJle riksbanken ater

hoja inlAningsrantan utover vad bankerna i ovrigt tillalnpa, sa skulle

riksbanken saker'ligen se sa nlycket pengar flyta in, att rikshanken

skulle ,av den anledningen kanna sig ge~erad i sin huvudsakliga verk

'sanlhet. FoljaktJigen tror jag ieke, att riksbankens rHtt tin inlaning

verkligen skulle bliva till nagon fordel for riksbanken, oeh det iiI'

naturligtvis ett ytterligare skal att icke giva sig in pft ett experinlent,

SOin nlan anser ur andra synpunkter kunria vara vadligt.
Under sitt inledningsforedrag kom professor SomnlHrin fran frftgan

om riksbankens inlaningsratt in pa en hel Inangd andra saker. _ Bland

annat berorde han den hetydliga okning av sedelutgivningen, sonl agt

run} de senare arena Jag vill da giva professor Sornillarin rHtt i att

ett av de fOrnalTIsta skalen darlill - oeh jag skulle vilja saga det

grundHiggande skalet - har varit det 111ycket olyckliga satt,. varpa

kOluinissionerna finansierats, namligen attnlan, fo;~ att finansiera, stora

deJar av' Val' handel beh vart naringsliv ieke tilJgrep den vanli.ga va~
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gen att till delli, sonl behova pengar, taga pengar av sAdana, som
ha pengar over. Utan Il1an sl{apade helt enkelt nya Inedel. Jag
tror det val' ett kardinalfel. Oeh det ar Hitt att gora del. felet, men
det ar lllycket s\Tart att bota dess verkningar.

Ett annat missgrepp enligt Inin asikt, dar jag trar att jag gar
isar llled berrar fackrnan pit det nationalekononliskt teoretiska om
radet, hal' varit rik~bankens guldpolitik. Jag anser nanlligen, att
hade riksbanken under kriget fort en politik, SOITI 111era gatt ut pit
att anvanda Val' period av hog valuta att till. billigt pris skaffa en
stal~k rcservfond av gllid till perioden efter kriget, dA hade vi kanske
Bled storre nlod knnnat diskutera det forslag, SOin nu· fralnko111nlit
att frigiva gulJet. Men i det lage, vi nu befinna oss i, far jag saga)
alt jag staller lllig .helt pa den standpunkten, att en sadan politik
sonl den, som fralnforts av professor Heckscller oeh t.idigare av pro
fessor Wicksell, skulle vara synnerligen vadlig oeh lfitt kunna leda
till elt V3JTe l~ige an det, vi for narvarange beflnna oss i.

Professor Sonlmarin tyc,ktes nagot lnissuppfatta, vad kapitalran
sone[~ingsnanlnden hal' att gora. Jag vill skynda 111ig att saga, att
jag deJar professor SOnl111arins uppfattning Olll knpitalransonerings
nnmndens obehovlighet tltillinstone for nal'varande, och jag hal' for
oVI'jgt sedan riitt Hinge nlyeket starkt tvivlat pa dess fortfarande be
hovJighet. Jag hal' Hven den uppfattningen, att det var olanlpligt att
i kapitalransuneringsn'iinlnden satta in cheferna i de stora bankerna,
icke darfor att jag icke tror, att de skulle kunna bedolna de fore
k0111111ande f.-agol'na, lllen dar-for att deras dorl1slut i dylika fragor
naturligtvis tiro i hogl'e gr'ad an andras utsatta for att kvaljas. Enlel
lertid har ju· nilll1ndens brfogellhet varit hegransad till ett nlyckei
sniivt olnrade. Den har aldrig tagit befattning 111ed vanliga kredit
fr-agor utan hal' uteslutande huft att bedolna fr,llgor onl' bildande av
nyu aktiebolHg eller okn'ing av gamJa. aktiebolags kapilal. Och jag
tl'or, att de fall, dft nalunden stallt sig hindl~ande, .atruinstone pa sista
tiden, skola vara utol11ordentligt lult riiknade.

SA 'var det elt annat amne, som pl~ofessor SOlnlnarin 111ed for
karlek uppehaller sig vide Atlninstone bar jag fatt det intrycket un
der de lnanga diskussioner, vi fort i bankkommitten. Det ar ban
kernas inlflning oeh lnarginalen lllellan deras inlanings- och utlanings
ranta. Professor S0111mal"in hal' gjort en synnerligen intressant ut
redning hiiro111, hanfurande sig till den 30 juni 1918. Jag trot" knap-
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past nagot land kan uppvisa ett motstycke till denna, o111fattande' ut
redning i aJnnet. Det ar icke miridre' an 98 % av alla inlAnade 'och
99 % av alIa utlanade Inedel, som dar behandlas. Professor SOllln1arin
hal' dar konlmit till def resultatet, att inedelrantan for ba.nkernas in
laning uppgick' till ,5,01 %~ under det att Inedelrantan for utlaningen
uppgick till 7,57 %, vadan den verkliga marginalen skulle ha varit
2,56 %. DA ar elnellertid att n1arka, att professor S0l11marin icke in
raknat' nagot avdrag for den del av' hankernas kapital, som ligger
bundet i kassor och kassareserv, samt andra ur rantesynpunkt Inindre
fordelaktiga placeringar. Sa1unda ar n1arginalen, sadan den framkol11
lnit, snarare for hog an for lag. Det hal' aven gjorts den invand
ningen, som professor Somn1arin nu refererat, att bankernas fonder
icke finge inraknas i detta, da fonderna tinge anses svara mot den m,est
illikvida delen' av bankernas utHlning,vilken vanligen avkastar den
hogsta rantan. EfterS0111 i en banks portfolj inga mer eller mindre
likvida tillgangar, menal' lnan, sa" ar det ju naturligt, att de mest
illikvida fordringarna, d. v.' s. de som aro bundna pA lAng tid,. nlaste
anses placerade emot den delen av skulderna, SOln aro bundna pa
langsta sikt, d. v. s. fonderna. Detta anfordes ocksa i bankforenin
gens yttrande och forefalIer 111ig plausibelt.

DA professor S01111riarin' talar om att sa hoga I'antesatser fore
kOlnn1it som 81/ 4 a 101/ 2 %, sa viII jag lamna forklarin,gen dttrtill.
Det ar namligen valutakrediter till utlandet, som lopa filed sadalia
rantor. Bankerna i Sverige ha darvidlag liksoln bankerna i andi"a
Hinder ansett, att da man staller sitt kapital till forfogande i' ett an
nat la.nd, vars ,valuta stAr lagt, for att vederborande skall kunna
gora en betydande kursvinst gen0111 klieditens erhallande, sa :ir det
icke mer an ratt och skaligt, att vederborande fA betala darfor. Dar
for betingar luan sig 1 elIer 2 % i hogre ranta. Men det ar, ju rena
undantagsfall, S0111 fol'svinna i den stora utlaningsrorelsen.

Professor Somn1arin sager sig nu ha, overgivit den tidigare ll1anga
ganger rittalade uppfattningen, att Inarginalen iiI' for hog. Det viII han
icke yttra sig om, utan han sager, ~tt huvudsaken aI', att det finns fri
-konkurrens och att marginalen saledes fir byggd pa bankernas kOrl-
kurI'el1s'. ' Och' det ar denna .konkurrens, som professor Sonl1narin
viII bestrida" att den, finnes; med hansyn tili att bankerna' ha"en 111yC-

ket stark kartellbildning. ,-

Nu 'kan. man naturligtvis tvisfa .on1 vad man skall k'alla' en over-
6
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enSkOnl111else 0111 en affarskutym, som bankerna ha, en overenskom
melse nlellan 20 a 30 banker betr~ffande den maximalranta, som de
fA betala. Ingenting ar overenskornmet onl de mellanliggande rante
satserna. Men utover en viss ranta, SOlD stalles i visst forhallande
till det av riksbanken faststallda diskontot, fA .de ieke ga. AnIed
ningen till att man traffat en dylik overenskomnlelse ar naturligt.vis,
att man viiI tillforsakra sig en viss marginal mellan dessa in- och
utlaningsrantor, tillracklig for bestridande av onlkostnader oeh bere
dande av skalig vinst. Att det ar pakallat, visar bast de tidigare
Arens erfarenhet, dA man llianga ganger hade samma inlanings- sonl
utlaningsranta. Och som jag tidigare tillat mig fralnhftlla, kan det
icke for naringslivet vara sunt,att bankerna i fraga om inlAnings
rantorna driva upp varandra till onaturlig hojd. Det blir till slut ovill
korligen naringslivet, SOin blir lidande darpA. Darfor har man icke
tvekat att ga till avtal. Och man bar naturligtvis alltid baft den
gransen for en dylik marginal, att gar Illan for IAngt, sa kan den
icke uppratthAllas. Det hal' ocksA visat sig ha varit fallet, att nar
man gAtt for hogt, ha nagra banker brutit sig ut, oeh man bar fAtt
gora Oln hela saken.

Men att "kalla detta for en kartellbildning oeh nagonting farligt,
SOlD hindrar den fria rantebildningen i ovrigt, synes mig innebara en
hogst betydlig overdrift. Overenskommelsen galler dessutom pa kort
tid, narnligen med 8 dagars uppsagning, oeh ar av den inneborden,
att om en enda bank sager upp avtalet, sA aro alIa de andra fria.
Det ar ju ett sA pass lost avtal, att ordet kartell maste anses vara
oriktigt. Det olnfattas for ovrigt av endast ett 25-tal banker, oeh
kanske finns det lika manga utanfor, lat vara att det ar de mindre
bankerna. Men det finns ju hogst betydange omraden av upplaning,
dar vi icke aIls ha nagot inflytande, framfor alIt statens, sonl under
kriget upplAnat hundratals millioner kr. till stigande rantesatser. Vi
dare ha vi en kategori, som professor Son1marin kanner val till, namli
gen sparbankerna. Sparbankerna disponera dock for narvarande over
mellan 1,700 och 1,800 nlillioner kr, och aven om affarsbankernas in
laning nu beloper sig t.ill nagonting som 4 a 5 milliarder kr.,· sA ar
ju dock 1,700 a 1,800 rnillioner kr. en sA pass stor post i forhal
lande till bankernas inlaning, att vi icke kunna negligera· den. Och
jag far bekanna for herrarna, att vi for narvarande ha stora bekym
mer just for att sparbankerna halla sa hog ranta. Men hal' sta in-
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tressena mot· varandra, och vi gora icke ansprak pa att vart ord
skall vara det avgorande.

Till slut skulle jag endast vilja gora en liten anmarkning med an
ledning av det referat, som professor Sommarin gjorde av en intervju
l1led mig, som publicerats i Svensk handelstidning, dar jag talade om
onskvardheten av att fa till stand nagon ~ndring i skattepolitiken, sa
att lnan lnera anlitade de indirekta skatterna. Jag anforde som Ino
tiv darvidlag, att sa IAngt som den direkta skatten nu gatt, sa ar
den sa langt ifran agnad att minska levnadsomkostnaderna for den
stora nlassan av befolkningen, at.t den tvartom for narvarande hojer
levnadsonlkostnaderna, darigenom att skatten blivit en sA betydande
utgiftspost for varje affarsman, att ban, varje teoretisk anmarkning
till t.rots, kommer att skydda sig mot den utgiftsposten genoln att
skaffa sig storre vinst pa sin affar, d. v. s. han asatter hogre pris
pa sina varor. Jag fAr saga, att nar jag fallde det uttrycket, hade
jag icke den avlagsnaste tanke pa bankernas inlaningsranta. Och
jag kan tillagga, att bankerna aro kanske mindre beroende av detta
an andra. Men darelTIot alIa dessa tusental av hantverkare, hand
lande, industriidkare o. s. v. tror jag i 99 fall av 100 i hog grad
rakna med dessa oerhorda skatter, dA de gora sina kalkyler. Och de
rakna lned dem i for hog grad, diirfor att de veta ieke, huru myc
ket de skola Higga pa, utan for siikerhets skull r~fkna de for det
forsta ut, vad de bora liigga pa, och sa lagga de pa litet till. Och
sa gar det bela vagen igenom Jag tror, att just denna skattepolitik
ar en av de allra fornamsta orsakerna till den nu radande prissteg
ringen, fullt jamforbar med den, som kan ha framkommit pa grund
av den felaktiga' sedelpolitik, sonl fl"amtratt i finansieringen av sta
tens kommissionsvasen.

Professor Emil Sommarin: Sonl alltid, nar jag far tillfalle att bora
bankdirektor R~ydbeck, fir jag synnerligen tackSalTI for hans diskus
sionsinlagg. .Jag tager fasta pa det sista, han yttrade, 'oell hoppas,
att herrarna icke fatt det intrycket, att jag refererade bankdirektor
Rydbecks. intervju i Svensk handelstidnin~g oriktigt. Ty savitt jag
forstod honom, sade han detsalnma nu, namligen att IDanga foretag
soka avvalta en vaxande direkt beskattning pa sina kunder. For lnig
Sa80m nationalekonom fir det mycket intressant att fa bora detta re
sonemang av skal, SOITI jag· strax skall anfora, darfor att den teo-
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retiska nationaiekonoinien i ailinaniret axiomatiskt forutsatter, att en
all1nan inkomstskatt icke kan overvaltas.

Den satsen ar nog ocksa Inlilbar vid stabilt penningvarde.
Men om nlan IAtei" penningvardet falla sueeessivt, intrader en si

tuation sonl nu. Man sager, det ar klart, att priserna skola stiga,
Dar .arbetarna skola ha hogreloner. Men vi nationalekonomer anse
en dylik regel SOlll korttankt nonsense Priserna .begransa nanlligen
varje producents forlnaga att betala loner, oeh salunda bestalnnler pri
sernas hojd lonerna, snarare ar onlvant. . Det ar stegringen i varu
priserna, som gor, att arbetarna krava hogre 1(lner. Om penning
vardet ar stabilt, maste foretagaren saga sig: Sa oeh sa lnyeket av
def, jag far in, maste' jag anvanda ~ill underhall av byggnader, Ina
skiner., lager ID. 111 .. , och sa oeh sa nlyeket bor jag kunna disponera
till arbetsloner. Onl nu arbetarna stalla bogre krav pit loner, lnaste
han saga nej, ·ty eljest blir han ruinerad. Och han sager nej. Alltsa,
vid stabiltpenningvarde hal' arbetsgivaren ieke stora mojIigheter att
giva efter ·for okade Ionekrav.

Men Oin nlan darelnot driver en stldan penningpolitik, att i for.
hallande till talet 100 fore kriget levnadskostnaderna stegras till 259 och
den allmanna partiprisnivan gar upp i 307, och Ulan sedan pa nytt
hissar. brodkakorna i taket sa att saga sason1 i februari 1920 genonl
(}kad sedelutgivning, kan man fortsatta prisstegringar oeh lonesteg
ringar omvaxlande huru lange SOlll heIst. Arbetarna vilja ha hogre

. loner. lVlan lAter denl fa delu: Och sa forsamrar Inan penningvardet
genOlTI ·vidgade krediter ocb okning av betalningsmedlen. Man viII
ieke ·lata varupriserna falla oeh; iute bryta med pris- oeh lonesteg
ringspolitiken. Darfor' underlater luan ,atgarder till att stabilisera pen
ningvardet oeh visar intet intresse for riksbankens inlanings1'att.

Det a1" denna politik, 'som jag finner uppra1'ande, darfar att den
ickeendast a1' ekon01l1iskt fardarvIig utan oeksa socialt vadlig. Nar
jag pa hosten 1917 och varen· 1918 for~t kom till tals lned personer,
som ha stort intlytande pa Val" pennin.gpolitik, skrattade man at mina
varninga1' far. ett fortsattande In,ed olllvaxlandeionestegringar oeb p~~is

stegringar. rry, sade 111 an , om 'loneforbattringarna vagras, blir det ett
forfarligt spektakel. Naturligtvis! Men jag ville genoln restriktioner
i' kreditg.ivningen· ·forst ha·· prisern.a· ned oeh. sedC;ln lonebojningarna
hammade, ,':Efter revolutionen i Tyskland ,hal" Inan tagit' saken litet
allvaJ~ligare. ,·Oeh, jag kan ieke finn,a annat, iit:\': att 111an haft skal
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dartill. Ty penningvardets fortgaende fall verkar soeialtupphetsande,
oeh ju langre man later det fo1'tgA, desto sva1'are. blir det att hejda
utan skadliga on1stortningar inonl det ekononliska livet. Nar man
slutar Ined penningva1'dets forsamring, kan icke en arbetsgivare he
tala hogre loner, an bans inkolnster gora mojligt - oeh da kan han
ieke beller avvalta en allman inkomstskatt. Ju langre lllan later
det driva i vag rued fallande penningva.rde, desto farligare blir ·det
att vanda onl i penningpolitiken, for sa vitt man inte kan lita p:1
att arbetarna till slut skola trott.na pa de fafanga forsoken att fa upp
10ne1'na i hojd nled priserna oeh uppge fortsatta lonestridel'. »Mall
111aste lata den1 lopa linan ut», tanker en oeh annan praktisk
penningpolitiker. Nal' de ha strejkat tillrackligt under nagra aI', bli
de till slut Inatta. Sedan kan den komma, den stora uppgorelsen.
Det ar ett vAgat spel, mina herrar!

Det allra intressantaste i bankdirektol' Rydbecks anforande val'
det, son1 gallde svenska. bankforeningens oeh· mitt satt att berakna
Inarginalen. Det kan icke ha undgatt herrarna hal', att bankdirektol'
Rydbeck i sitt anforande ~evisade, att bankforeningens berakningssatt
ar ohAllbart. Svenska bankforeningen sager, att fonderna balansera
lnot den lTIest riskabla inlAningen, Inen bankdirektor Rydbeck sager
har muntligen, att fonderna delvis balansera mot den minst likvida
utlaningen, al1tsa fastighetsbelaningen fi. fi., den som' ej drar 81/4
10 1/2 %. De hoga rantesatserna, anda upp till 10 1/2 % hava tagits for
valutalan till utlandet. Delvis fir det alltsa valutalan till utlandet,
som fonderna balanseras emote Med dessa uppgifter finner jag, att
bankdirektor Rydbeck givit Inig bevis, som jag icke kunnat finna
sja.lv, for att svenska bankforeningens satt att vid lllarginalberak
ningen komlna ifran de utlAningssummo1', som dragit bogsta rante
satserna, genom att balansera dem mot fonderna, a1' otillborligt.

Bankdirektor Rydbeek gjorde fiven den invandningen, att jag ieke
skulle hava raknat med 'de kassareserver, som bankerna maste hAlla.
Varfore jag inte bar raknat llled kassarese1'verna, finnes emellertid
angivet i texten omedelbart efter, ·Inina lnarginaltabeller. Bankerna
a1'o visserligen tvungna att halla ka.ssareserver. Men bankerna. ha a
andra sidan inkomst av postrelnissvaxelrorelsen, SOin balanserar unge
for jan1nt da1'emot. Alltsa faller den invandningen till marken, efter
S0111 ett stallande av kassareserven mot postremissroreIsen berattigar
bortseende fran dem bAda.
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Bankdirektol' Rydbeck hal' nlissuppfattat mig, om han trol', att
jag nagonsin hal' uttalat, att bankernas marginal icke ar for hog. Jag
hal' aiitid vagrat att uttala Inig onl bade huruvida ma1'ginalen ar
for hog och hu1'uvida den icke ar for bog. Ty vad menal' man med
att marginalen ar for hog? Jo, Oln bankel'nas marginal ar for hog
eller for lag, beror natu1'ligtvis pA de 1'isker, som bankerna Inaste
mota i sin rorelse, 11ar de ha att uppratthAIla sin soliditet. Det kan
I11yeket val handa, att vid en fo1'skj utning inom 1'o1'elsen mot storre
risker bankerlla 1113.ste rakna med alIt hogre InarginaJ. Men jag hal'
papekat, att en forskjutning, sonl skulle sanlmanh'anga med bankernas
fortsatta utveckling till att mer ocb mer bliva enlissionsbanker, icke
kan gagna det svenska jordbruket eller den svenska bandeln, icke
heller den svenska ailinanheten e11er ens bankerna sja]va i langden.
Jag hal' pApekat, att bankernas 111a1'ginal de sista aren varit betyd
Iigt 111ycket bredare, an den brukade vara forr.

Betraffande kapitalransonerin~namnden ~r det gladjande for n1ig,.
att bankdirekto1' Rydbeek oeh jag aro ense. Men jag viII understryka,
vad han hal' sade, att det ar mest nyemissioner, den 11aft alt befatta
sig med, och att det ar i uto1110rdentligtfa fall, SO~11 kapitalran
soneringsnamnden stallt sig hindrande i v3,gen for ansprak, som fran1
komll1it. Det visar salunda, att den effekt, som 1918 aI'S sakkunniga
raknade pA att vinna genol11 kapitalransoneringsnamnden, hal' varit
en fullkonlIig illusion.

I borjan av sitt anforande sade herr Rydbeck, att Dar ll1ao i riks
dagen n10tiverat en inlaningsratt for riksbanken, sa hal' nlan alltid
sett pa vinsten. Privatbankerna fortjana groyt, hal' lnan tyckt, oeli
da luatte val riksbanken kunna taga en del av deras vinst. Ja;
de uttalandena kanner jag val. Men for det forsta tror jag icke, det
kan sagas, att riksdagen i alln1anbet hal' pa" nagot storande satt Iagt
sig i riksbankens ·ledning. Riksbankens egentliga ledning skotes obe
roende av riksdagen. For det andra hal' jag icke ails samma upp
fattning som bankdirektor Rydbeck, att alIa dessa ffianniskor lagga
sig i det, son1 de icke fo1'st:\. M.ed ytterst fA undantag ha de riks
dagsman, sonl jag kanner, sa IAngt ifran trott sig om att f'orstA bank
saker, att de tvartom, nar man kOIDlnit in pa de sporsmAlen, slagit .
ifrAn sig och bett nlig icke prata Oln sedelutgivning oell sAdant, »sonl
111an icke begriper ett dugg av». Det- ar efter lllitt forn1enande en
mycket beklaglig blygsanlhet. Men det bor naturligtvis alllid fram-
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h3.llas for riksdagsm~nnen, att varje slnaaktig tanke pa riksbanks
vinsten ar bet~nklig, nar det galler en institution, val'S uppgift ar att
uppratthAlla penningvardet.

Man kan icke forebra riksda.gen SOIn korporation att vara nlycket
intresserad' av riksbanksvinsten, da riksdagen som korp.oration icke
ens varit intresserad av huru vinsten uppstar, d. v. s. av att begara
att. fA ett ordentligt bokslut for riksbanken forelagt j kanlrarna.

Bankdirektoren o. Rydbeck: Professor S0111marill hal' ett nagot
, forsatligt satt att lagga sina fragor. Han fragade mig Ined utgangs

pUllkt fran mitt forsok att forklara den invandning, sonl bankforenin
gen gjort betraffande berakningen av rantan a bankernas fonder: Ha
verkligen bankerna sina fonder for att giva valutalan till utlandet?
Det gor. sig ju mycket bra i fl~ageform. Det ar ungefar sonl fra
gan: Hal' herr dOlnaren slutat upp med att taga mutor? Men under
kriget val' det faktiskt nodv~ndigt '4att giva valutalan at utlandet,
och att bankerna fingo anvanda sina fonder till det, val' icke sa un
derligt. Saken hal' emellertid icke sa synnerligen stor betydelse for
det foreliggande sporsmalet.

Ungefar sanlnla forsatliga uttryckssatt finner jag dari, att professor
Sonlmarin - under betonande av att han icke vin pasta, att ban
kernas nlarginal fir for hog - pastaI' 0111 marginalen, att den ar
hogre, ~ln den varit under de foregaende areu, och att Oin det far
tagas som ett uttryck for att bankerna nu f:t rakna med storre risker
och att de givit sig in pa ernissionspoliLik, sa nlaste professor Som
filarin opponera lllot det. Det hal' for ovrigt professor Somrnarin
gjort en gAng forut, namligen vid handeIskammarmotet i Malmo. Jag
lnaste saga, att det ar ocksa att v~i,nda upp och ned pa saken. Det
bar betonats, att denna Inarginal oar nodvandig icke endast for att
1110ta bankernas nunlera utomordentligt starkt o~ade omkostnader 
jag vill icke tala oIII skatterna for att slippa infora debatten pit den
saken - utan aven for att bankerna Inaste ha skalig vinst. Dess
utonl hal' det papekats, att under de sista aren ha bankerna icke
i sina bokslut behovt gora storre avs.krivningar oeh att de darfor
111clste vara beredda pa att sadana framdeles bli erforderliga och kon
solidera sig rned lanke .-darpa. Detta van-d~r nu professor Sommarin
till att bankerna skulle ha slagit in pit en mera riskfylld verksamheL
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F. d-..Professor K. Wicksell: Jag skulle vilja anlnarka pa ett par
saker i' b~nkdirektor. Rydbeeks forsta anforande. Till en· del ar jag
forekonlIllen av professor Sonlluarin. Bankdirektor Rydbeek yttrade,
savitt jag forstod honom ratt, att OIll riksbanken fAr inlaningsratt och
alltsa hal' pengar pa deposition 1110t ranta i storre eller mindre IIIan ,
sa skulle den bliva hindrad att komma affarsvarlden till hjalp.

Bankdirektoren Rydbeck:
Detta hal" jag icke yttrat.

F. d. Professor Wicksell:
Jag hal" antecknat detta.

Bankdirektoren Rydbeck:
Jag yttrade, att ~nl denna inlaningsl'att skulle medfora, att riksbnnken

finge ett ovitntat stort belopp inlaningsnledel - jag tanker n1ig den mOjlig
heten, som icke ar sannolik, uton1 for den handelse riksbanken. skuJIe giva
en 11lycket hog ranta - sa skulle riksbanken bliva nlycket generad i sin
huvudverksamhet att uppratthalla valutan oeh att driva en rued hansyn till
varje lage Iamplig diskontopolitik.

Ji-'. d. Professor Wicksell:

I Initt lilla bidrag till festskriften for professol~ Davidson bar jag
sokt visa, att det· skulle ha en rakt lllotsatt effekt. Men jag bor
kanske icke uppehalla diskussionen pa den punkten. I varje fall
angav ieke bankdirektor Rydbeck nagra skal for denna sin asikt.

Vad jag skulle vilja ·vanda 'nlig lTIot val' hans yttrande, att riks
bankens guldpolitik under kriget skulle ha varit forfelad. Det hade
varit myeket battre, sade bankdirektol' Rydbeck, 0111 riksbanken tagit
mot alIt det guld, SOlll bjods, ty dA hade riksbanken nu haft ett storre
forrad av guld, oeh dA hade vi icke behovt vara radda for att nu
frigiva guidexporten. Mot detta staller jag mig hogeligen tvivlande.
Om riksbanken. hade tagit emot alIt det guld, sonl bjods under: kri
get, hade for det fOl'sta Val' prisniva tydligen mast stiga annu hogre,
an den faktiskt gjort. Da ha~e nlan ju kunnat skaffa sig sedlar
i riksbanken for detta guide . Oeh Oin salunda prisnivlui hade stigit
annu hogre under kriget, sa hade den icke nu hunnit sjunka sa pass
lagt. sonl den gjort. Oeh j sa fall skulle ocksa dollarkursen ha statt
annu hogre an nu.· Men da hade vi haft mera guld att skieka ut,
pastAr hI" Rydbeek. Ja, jag sag~r som ReIling: :Fan tro't! Nej,
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vad lllan nu ar radd for, det ar helt enkelt, att priserna skola
falla. Man ar radd for guldexportfriheten, just darfar att l1la.n
fruktar for att det skulle bliva ett effektivt lllcdel ·att farhattra
vitI' valuta och al1tsa sanka· Val" prisniva. On1 vi hade tagit in alIt
l1l0jligt guld, later det tanka sig, att i narvarande stund riksbankens
sedlar kanske skulle vara fuUt tackta av guld eller, vilket komnler
pa ett ut, vi hade endast haft guld' i rorelsen. Icke dess mindre
skulle affa1'smH.nnen ha haft alldeles san1ma skal att lllotsatta sig
guldexporten da som nu, ty dess inverkan pa p~"isnivan hade ju bli-

.vit alldeles den samma, och det ar just denna, sonl de icke viJja
veta aVe

Saledes t1'o1'. jag icke det ar riktigt att klandra riksbanken' for
vad den gjorde i februari 1916. Felet var, att 'den icke malmed
vetet fullfoJjde den politik, sonl den dft inlat sig pa. Det ar val in
gen indiskretion att sa liar langt efterat namna., att riksbanksch.efen
Moll i ett h1'ev till mig kort tid darefter beklagade, att den motive
ring' for guldsparrningen, sonl han hade onskat. framlagga for riksda
gen och som visst professor Cassel hade ut1'edigerat, till sist icke
konl fram, den mo1iveringen namligen, utt riksbanken 111edelst guld
sparrningen skulle ha fAtt fria bander att 'reglera priserna genolll sin
diskontopolitik, vilket den icke hade, sa, lange .den i lagstadgad re
lation maste 1110ttaga alIt guld, som erbjods den. Jag sokte trosta
honom med att det kanske val' bast, att detta icke inflot i skrivel
sen; ty ju enklare lTIan n10tiverar en sak for riksdagen, desto lattare
gar det val att fA den igenoln. Daremot forestallde jag mig, att riks
banken i fortsattningen skulle handla eftel" dessa grundsatser. Men
langt fran att hoja rantan for att forebygga en prisstegring sattes
diskontot i stallet ned, och sa fingo vi den stora uppgangen i sedel
stocken och det darilled foljande priselandet.

Professor Emil Sommarin: Med anledning av bankdirektor Ryd
becks yttrande, att jag uttryckte mig nagot forsatligt, viII jag svara,
att det icke kan vara bankdirektor Rydbecks mening att pasta, att
jag icke talal' ett fullt rent sprak. Jag ~ager, att jag icke viII ut
tala mig om huruvida marginalen ar for hog e]]er ej. Jag sager, att
den val" den 30 juni 1918 nagot·over 2 1/ 2 % och att-den dA val' be
tydligt storre an forut, aven Oin Inau tager .hansyn till det hoga
diskontot.
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Betraffande guldexporten ar det klart, att professor Wicksell hal'
ratt i vad han sager. Deh jag kan bestyrka det. Ty det saga vAra
ledande finansman sjalva, att vad de verkligen aro radda for, det aI',
att priserna skola. falla oeh sarskilt vissa stora indu~trier pa det
sattet kOlllma i svArigheter med driftinstallelser, arbetsloshet o. s. v.

Vilket ar varre, att l;;ita priserna stiga igen, nu nar vara arbetare
fa sina kommunalskattesedlar i mars oeh fa hyrorna hojda i oktober,
eller att sIft in pft en forsiktig rationell penningpolitik, som gar ut
pa att uppratthalla penningvardet?

Bankdirektoren o. Rydbeck: Jag ar radd for att jag uttryekte
nlig litet otydligt, dA jag t.alade om riksbankens guldpolitik som et.t
av de sk::il, varfor vi nu kanske icke med sa frejdigt nlod kunna
diskutera guldexportens frigivande. Jag syftade ieke rued nlitt ytt
rande pA den myeket bekanta AtgaI'd, SOin innebar upphavande av
riksbankens skyldighet att kopa guld till visst p'ris oeh ratten for en
val' till myntning. tTag anser, att dessa Atgarder pa sin tid voro ~uIlt pa
kallade av flera skal, bland annat for framjande av Velr import, S0111
dA val' vArt fornamsta intresse, och dessutom naturligtvis for upp
ratthAllande av penningvardet. Nej, jag syftade pa alt nar riksban
ken fatt den ratten, skulle riksbanken icke forty i vida storre ut
straekning ha passat pa att kopa guide Det fanns for riksbanken
da rikliga tillfallen att kopa guld· till pari, ja, aven under pari, oeh
att salunda forse vart land filed en tillfredsstallande guldkassa. Jag
fAr saga, att onl jag for min del nu staller Inig nl0t ett frigivande

. av guldexporten, sa fir det myeket nled hansyn till att vi nu dispo
nera over sA litet guld, att nlan kan befara, att det mycket snart
komnler att konsumeras oeh att darigen0111 fortroendet till vc\ra sed
lar - jag nledgiver, att det ar en psykologisk historia' - skulle
kOlllma att i ganska hog grad sattas i fara. Daremot har jag ieke
alls nagon fruktan for att darigenonl priserna skulle falla, nanlligen
priserna pa inlportartiklar. Priserna pa exportartiklar skulle ju snaral'e
stiga pa sa satt, att vi bleve i tillfalle att havda Val' valuta.

Professor Emil Sommarin: Jag skall be att fa framstalla en fl'aga
till bankdir~kt{)r Rydbeck. I-Ian sager, att han ville vara med om
guldsparrningen, men icke desto mindre skuIle riksbanken ha tagit
alIt guld, den kunde fA. Vad skulle riksbanken ha betalt det guldet
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Ined? Skulle riksbanken ha kunnat hopa det utan att oka sin sedel
utgivning?

Bankdirektoren o. Rydbeck: Det ar naturligtvis mindre angenanlt
att inror ett sa start auditorium bliva tenterad av en professor i na
tionaiekonoini. Darfor bel' jag om ursakt, Oin svaret icke skulle ut
faiia t.ill hans belatenhet. Men jag tanker Inig saken sa, att riks
banken skul1e bava kunnat kopa detta guld for de utlandska valutor,
SOlll pel den tiden i ganska stor utstrackniug stodo till vart f~rfo

gande. Naturligtvis skulle det ha minskat landets kopkraft betraf
fande andra artiklar ocb foljaktligen i sin man ba bidragit till att
halla priserna nere. Sedermera hade naturligtvis detta guld kOlnluit
att ligga sonl en rantelos tillgang i riksbanken, d:1 den antagligen
icke sHippt ut det.

Professor Emil Sommarin: Det blir nog latt en ovana hos en pro
fessor, som tenterar och leder seminarieovningar i nationalekononli,
att stal1a obehagliga fragor. Sedan jag fatt bankdirektor Rydbecks
svar, far jag saga, att jag kan forsta, att riksbanksledningen icke
foljde en sadan gnldpolitik. A andra sidan far jag saga, att bank
direktor Rydbecks tanke forefaller mig mycket sympatisk, om riks
banken genonl dess omsattning i handling hade kunnat finna ett satt
att i tid realisera sina lllarkvalutor.

Det val' daremot en annan punkt i bankdirektor Rydbecks nast
sista anforande, SOlll jag icke forstod. Han sager, att ban icke fruktar
prisfall SOln en foljd av guldexport utan att tvartom genonl guld
exporten inlportvarorna skulle halla sig i pris och exportvarorna bliva
gynnade genoln valutans stabilisering. Tror icke bankdirektor Ryd
beck, att vara exportorer se en fordel i att de utHindska valu
torna stiga? Och importorerna en nackde~?
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Professor S. Brisman holl harefter ett foredrag om:

Det nuvarande laget pa kapitalmarknaden.

Man torde Ined visst skal kunna saga, att det under normala for
hflllanden icke rader synnerligen sto1" svArighet att bedoma ett visst
lage pA kapitallnarknaden. Forba11andet ar namligen det, att. s3.val
ranta SOln kapital troget foljer konjunkturerna. Det ar fa pris, som
battre anpassa sig efter det allm-anna konjunkturlaget, a-n vad rantan

brukar gura. Det galle' i dylika fall ,endast att faststalla de nar
maste utsikterna och det aktuella Higet med avseende ph konjunk
turerna, och detta skulle ju for narvarande icke mota synnerligen .
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stor svarighet. Konjunkturlaget nu ar tamligen klart. Forhallandet
hal' i stort sett varit det, att man kan saga, att den egentliga freds
konjunkturen forst nu konllnit. Efter krigets slut hal' forflutit en
overgangsperiod, . under vilken konjunkiurerna ieke velat stadga sig,
under vilken inflationen fortsatt oeh under vilken nagra sakra kon
junkturdrag ieke kunnat utbildas. Nu hal' lagkonjunkturen komnlit,
och man kan forvanta, att den blir langvarig ocb av allvarlig art.
Enligt de vanliga reglerna skulle denna konjun~turnedgang atfoljas
av lag ranta och stigande tillgang pa kapital. Forhallandet ar emel
lertid som bekant annorlunda. Trots att denna konjunkturnedgang
varat ratt Hinge ocb trots att den icke kommit sonl en plotsIig over
raskning, hal' det blivit kapitalknapphet med hogre ranta, an lnau
varit van vid, och det ar na.rmast detta forhallande, som behover for.
klaring. Det ~r den stora gatan pa kapitalnlarknaden.

I viss man val' det icke ovantat, att krigsslutet atfoljdes av hog
ranta och kapitalknappbet, utan detta hade 111an atnlinstone pa manga
hall viintat sig redan pa forhand. Men i alIa fall ai' situationen olika
nlot vad ll1an tankte sig. De, SOlll vid krigets' slut ansago, att det
skulle bli hog ranta och kapitalknapphet, anforde SOlI1 skal harfor de
enorlna ansprak, som skulle stallas genom rekonstruktion och allinant
ateruppbyggande. Jarnvagar, fabriker och materiel hade ,fatt slitas,
och nlassoe av fast kapital hade forstorts. AlIt detta, sa resonerade
luan, ll1aSte ersattas, och darfor konlnle efterfragan pa kapital att bli
stor1'e an nagonsin forr. For min del framholl jag i ett foredrag ar
191 7 som min nlening, att en sadan rusning etter kapital icke skulle
kOnl111a i fraga, eftersom man kunde forutse, att den allmanna de
pressionen och finansiella svarigheter skulle Higga hinder i vagen for en
forcerad rekonstruktion. Nu kan 'man ocksa lned full ratt saga, att det
icke fir en stark efterfrAgan pa kapital for rekonstruktionsarbete, sonl
utgor forklaringen till det nuvarande laget pa kapitalmarknaden. Detta
arbete hal" fAtt ligga nere i de fIesta lander mer, an nagon skulle
ha trott. Det har knappast gjorts nagot allvarligt och genomgripan
de forsok att fA till stand en verklig ersattning for vad som forstorts
och slitits. Icke ens Alnerika hal' gAtt till en sadan uppgift, och i
andra lander ar laget annu samre. Vad sarskilt vArt eget land be
trafl"ar, utgor det ett belysande exempel pit att det icke ar i en ok·
ning av efterfragan pa kapital, som man denna gang har att soka
forklaringen till kapitalknappheten, ty denna efterfrAgan hal' efter
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krigets slut med all sakerhet varit synnerligen begransad; nagra stori'e
anlaggniilgar ha overhuvud icke f{)retagits p·a ett·par aI'S tid .. Det
I1laste darfor ha tillkonllnit nagot nytt 1110111ent, sonl n1an ·icke kunde
Jorutse eller ana fore krigets slut och vari man hal' att soka· forkla
Tingen till d~t l1uvarande laget.· Den allnlanna tneningen i detta av
seende bar, savitt jag kan se. icke· stadgaf sig, trots att kapitalknapp-
heten· a1" i viss Ulan en internationell foreteelse och hal' val~it disku
terad· i en del u~landska finanstidningar, och de forklaringar, SOln

lamnas, torde i regel fa anses vara oriktiga. Salunda· kan lllan icke
·saga, att vi hal' ha att gora med en plotsligt ·overgaende krisfore
·teeIse. Det aI', sonl lilan vet, icke ovanligt, at.t det kunn.at vara d:t
liga k6njunkturer aven foruf i samband filed en skarp tillstramning
ph kapitalmarknaden och hog ranta. 'Men det hal' intraffat vid akuta
kriser, det bar varit under sadana tideI', da konjunkturen plotsligt
upplosts i panik, da det allnlanna fortroenclet brustit och det pa
denna grund blivit en fullstandig· rusning efter kontanta betalnings
mede!. Nagot dylikt hal' ·emellertid icke intraffat, fast det i sjalva
verket ar underligt, atl det icke intraffat. Det torde for all franltid
stft som en av de manga puukter i det nuvarande konjunkturlaget,
sonl behova en forklaring, bur Inan kunnat utharda en sa hetydande
depressioI}. . utan att de vanliga akuta krisforeteelserna intratt. Kon
kurssiffrorna aro synnerligen belysande for laget, och de tyda pa att
den hittillsvarande konjunkluren skotts forsiktigt och val fran finans
ledningens ~ sida. Det hal' salunda gatt bra, lllen darav foljer, ait
man icke kan anse, .att den nuvarande situationen ar ett utslag av
en krisforeteeIse, sonl vid foregaeende tillfallen visat sig frambringa
knapphet pa kapitalmarknaden. Omslaget hal" kOffilnit relativt sakta,
och vi. ha natt den nuvarande kulnlen betraffande rantan forst efter
att ha en langvarig depression bakonl oss.

Man kan icke heller garna saga, att det nuvarande Iaget beror
'pit nagon avsiktlig deflationistisk stravan fran cel1tra~bankernas·sida.
Detta pastaende h'or l])an annars fran Amerika ofta nog, och det ar
avO intresse, efterS0111 ·det ar fran Amerika konjunkturom'slaget egent
'ligen konlnlit; det ar darfor. garna ·dit Ulan vill gao for att s·oka den
·narlilaste.' aniedningen till den har~ foreteelsen. Dar lyder det allmanna
·ropet: deflation, Deh dar talas i .finanstidningai-naolll att man skulle
slagit in 'pa. en sadan va·g... DeL kari emellertid: bestamt .pav.isas·,. att
nagon i egentlig 111ening ,.deflqtionisfisk. politik .icke fO·I~ekolnnlerfran
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federal-reserve-bankernas sida. En sa'-dan politik sku.lle -innebara, att
de holle en overnorm~l ranta, en hogre ranta, an S0111 nl0tsvarar
jarnviktslilget 111ellan tilJgang oeh efte'rfragan pa kapital. Haller en
eentralbank norenal ranta, kan nlan icke tanka sig, att den' skall
astadkonl1na nagon prispressning eller indragning av sedlar. Vill
nlan draga in sedlar oeh fA ner prisel'na, nlasle 111an hulla en riinta,
sonl ligger over vad sonl kan anses vara den norlnala.. Haller Ulan
en sadan rUnta, maste detta taga sig uttryck i ett vaxande overfl~d

pa kapital. Det maste bli storre tillgang pa kapital, an sam 1110t
svaras av efterfragan. Resultatet maste bli elt overskott, sonl tar
forulen av inflytande av s·edlar, oeh det skulle just vara lneningen
Ined deflationspolitiken, att dessa' skulle indragas. SAdan hal' elnel
lertid situationen icke varit i Forenta staterna. Nagot overflod hal'
icke funnits pA kapitalmarknaden och finnes ej heller, utan tvartom
ar liiget sAdant, att centralbankerna tvingats till den nuvarande l'ante
politiken a v tillvaxande knapphct pa kapitalnlarJ{naden. De ha hojt
rantan endast emedan de varit nodda och tvungna till det. Vad som
skett i Alnerika' - oeli det aT betydelsefullt nog - aI', att lTIan
helt enkelt tvingats att upphora med inflationen. Men pa nagot direkt
beslut eller nagon direkt avsikt. kan detta icke anses bero. Vissel'ligen
forefinnes en stark offentlig mening i den l'iktningen, IDen federal
reserve-bankerna ha icke anslutit sig till densarnnla. De ha tvingats
till restriktioner och rantehojning pa indirekt vag, och det, sOln
narmast foranlett den nuvarande situationen, ar helt enkelt den tiII
tagande guldbristen i Forenta staterna. Man hal' ic.ke velat rubba
de radande tackningsbestammelserna och hal' icke behovt gora det1

,darfor att den inflation, SOln dar forsiggatt, hal' kunnat sl{e IIled hjalp
av de ofantliga guldsummor, som under kriget oavbrutet stronl111at
in Enligt statistiken ar det over 1.252 Inillioner dollars, sonJ in
flutit, saledes en ofantlig SUilllna. Sedan guldexport1orbudet i juni
1919 upphavdes, hal' bladet vant sig, och guidet bar borjat str{)nlnla
ut med betydande fart. Till mars i ar ha exporterats 338 miJIioner,
och okades utforseln till en tid ytterligare. 'Detta har astadkonlnlit
sjunkande av reserverna och foranlett nervositet, dA n13n befal'at, att
dessa icke skulle kunna 11311as vid makt. Nagon panik behover enlel
lertid icke uppsta i Alnerika, dar det finns sarskilda undantagsbe
stamluelser for ett dylikt nodlage, lnen dessa harman dock ej utan
I-!,
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vidare velat· tilIgl'ipa. Resultatet hal' blivit, att man tvingats tillampa
den vanliga diskontopolitikens regIeI'.

Detta kastar en viktig belysning over sedeltackningsbestamllleI
serna i narvarande situation. Jag hal' forut ett par ganger givit ut
tryck at den meningen, att sedeltackningsbesta.nlmelser i aIlnlanhet
are till mera skada an nytta, emedan de inskranka eentralbankernas
}ikviditet bade i fraga om utlandska oeb inhemska betalningsmedeI.
Och gar nlan ut. ifran, att en centralbanksledning pa egen hand for
star att halla riktig, ranta, kan man anse, att de liro overflodiga.
Nagon garanti nlot inflation lamna de i varje fall icke, for sa vitt det
finns tillriickligt rued guld, det visa. Amerikas oeh vart eget lands
exempel. I nuvarande situation tror jag ernellertid, att deras bety
delse :ir ganska store Vi stu infor en internationell guldknapphet;
produktionen foreter en katastrofartad minskning, oeh konsumtionen
blir alIt storre. ~Det torde vara svart for bankerna att oka sitt guld
forrad SOin hittills, oeh i de lanJer, dar sedeltaekningsbestammelserna
uppratthAllas, kan lllan dfirfor nog fA en tillrackligt stark pafrestning
for att komtna in i normala forhallanden oeh fa en normal rauta
till stand. .Jag tror darfOr, att det fir en viktig sak att under nu
varande forhallanden tillse, att nagon utvigdning av ifl'agavarande
bestulnmelser icke far ske.

Detta var en utvikning vid sidan av det' egentliga anlnet. Resul
tat.et har blivit, att nlan i Atnerika oeh en del andra Hinder fAtt elt
slut pa inflationen, f<itt en ranta, som kan beteeknas som' normal
lllen som ieke pa nagot satt ger uttryek for en deflationistisk ten
dens. HaL~igenoln ar en grundfo.rutsattning given for att l1lan skall
l{unna aterga till nornlala konj unkturer. Sa lange inflationen fortgar,
kan man ieke tala Oin tillga.ng och efterfrflgan pa kapital eller nagot
hestamt Hige pa kapitallnarknaden, utan forutsattningen. h~lrfor aI',. att
luan kOlllnler in i norlnala forhaJlanden oeb att inflationen upphor.
Sa synes ha skett i Furenta staterna oeh kanske aven i'vArt land,
varfor man nu kan saga, att vad vi fatt till stand pa kapital
marl{naden, a.r en med hansyn till tidsomstandigheterna normal kon

junktur.
Forklaringen till att rantan fir hog Jigger salunda ej i nagon de

flationistisk politik, utan den fir att soka i djupare liggande orsaker.
Dessa orsaker firo i viss nlan internationella; n13n borjar 'na,lllligen
ater kunna tala onl en internationell penningLnarknad. Men forhallan-
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dena gestalta sig andA individuellt i olika lander,och da det galler
for oss att betrakta situationen, ligger det darfor narmast till hands
att utgA fran forhAllandena i Sverige.

Hal' afO narmast tvA omstandigheter framtradande. .Den ena aI',
att hal' sarskilt tydligt det redan olnnamnda forhAllandet framtrader,
att den hoga rantan icke kan vara ett kristidsfenolnen; detta darfor,
att vi hal' kunna date.ra Iagkonjunkturen sedan lang tid tillbaka. Se
dan krigets slut hal' all storre foretagsamhet legat ne1'e, och salunda
harman 1'elativt sakta gatt over i det nuvarande laget. For vart
land ar det speciellt tydligt, att det ej a1' pa efterfragans sida, som
forklaringen ar att soka till den nuvarande kapitalknappheten. Man
hoI' pastas fran Forenta staterna, att deras kapitalsvArighet skulle
bero pa stora ansprak fran 'en del lander, som soka Ian till vad
pris son1 helst. En sadan tendens finns, men den kompenseras genom
de 1'antebetalningar oeh avbetalninga1', som England oeh F1'ank1'ike
fatt gora pa sina krigslan. DIn emellertid mojligen ett land som
}'orenta state.rna kan anfora nagot dylikt som skal, sa &1' detta omoj
Jigt betraffande Sverige. Snarare befinner sig vart land i den situa
tionen, att det under denna tid dragit till sig kapital fran utlandet,
och att efterfragall fran naringslivets sida hal' oerhort nlinskats, darom
finns icke minsta tvivel.

Man kommer darfor otvivelaktigt till den slutsatsen, att huvud
o1'saken till det nuvarande laget icke kan vara att soka hos efter
fragan utan att den maste vara att soka i den 1ninskade kapitaltill
gangen. Emissionsrorelsen och nygrundandet av foretag ha gatt nlyc
ket starkt tillbaka. Fraillfor allt ha de stora kapitalanspraken fran
industriens sida sedan lang tid tillbaka upphort. Sparkapitalet borde
da soka andra placeringsmojligheter, narmast genolll insattning i ban
kerna, men bankinsattningarna visa en tillbakagaende tendens. De
ba hAllit sig konstanta under :1ret utan nagon okning, och vissa for
bedomandet av sparandet betydelsefulla rakningar, framst sparkasse
rakningen, forete absolut tillbakagang. AlIt d~tta visar, att hal' fore
Jigger en katastrofartad andring av tillgangen pa kapital, och det ar
i den omstandigheten vi ha att soka fo1'klaringeIi till det nuvarande
laget pa penningmarknaden.

FragaI' man sig, vad denna minskning kan bero pa, skulle jag
for nlin del som utgangspunkt darvid vilja taga den enorlna nedgang
av den allmanna produktiviteten, sam intratt i vart land oeh andra
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lander pet grund av forkortad arbetstid oeb minskad arbetsintensitet,
pa grund av de splittrade och hanlnlade internationella forbindelserna
samt pa grund av bortfallandet av vissa. stormakter, sonl bidrogo att
forbilliga utbytet pa varldslnarknaden. Enligt en los uppskattning i
en engelsk tidskrift skulle man kunna satta· sifIran for produktionsned
gangen till 20 % Inot fore kriget, och det later icke otroligt. Om
vi tanka pa vart eget land, skulle man sannolikt fA satta attatinlnlars
dagens inverkan till cirka 15 % for de av den berorda naringsgre
narna. Gor nlan sa nagot tillagg for andra inverkande faktorer, fore
faller en siffra pa eirka 20 % ganska sannolik. En dylik nedgang av
produktiviteten ar nagot enastaende i civilisationens historia. Hittills
ha vi i stort sett under hela den moderna utvecklingen gatt oavbru
tet till en alltjamt stigande produktivitet och alltmera forbattrade for
bindelser. Nu sta vi infor problemet att anpassa oss efter en ned~

pressning i dessa avseenden. Kanske detta blir centrum i alIa de
problem, sonl under narmaste tiden komma att stlt for oss. Det ar
givet, att anpassningen maste dra Ined sig ofantliga. svarigheter oeh
ekononliska bekynlmer av allahanda art. Vad narmast kapitalbild
ningen betraffar, forefaller det uppenbart, att den sjunkande produk
liviteten bor inverka i den riktningen, att kapitaltillgangen minskas.
I stort sett ligger saken sa, att det galler att nedpressa bela befolk
ningen i genomsnitt till en lagre existensniva, an den fornt haft. Men
det ligger i den manskliga naturen, att nlan i en sadan situation sa
lange som mojIigt forsoker uppratthalla sin norlnala standard och att
man i stallet minskar pit sparandet, i den man som man har pengar
over till sparande. Vi kunna utgA fran en nornlalfanlilj, som en lang
tid Ievat pa en viss standard oeh som kunnat avsatta IAt oss saga
20 % av sin arsinkomst for franltida behove ' Nu maste emellertid den
allmanna produktivitetsnedgangen medfora, att folk i genomsnitt maste
se den reella kopformagan av sin inkomst nedsatt nled eirka ~O %.

Nar detta intraffar for en familj, sa ar det ytterst troligt, att den
i forsta rumlnet soker uppratthitlla sin standard oell for detta anda
mAl tillgriper Inedel, som for~lt brukat avsattas. Man far ga ut ifrAn,
att sparandet ar det forsta, som man sparar pa, innan luau borjar
med annat, medan konsumt.ionen uppratthAlles i det lallgsta.

Nll skulle man kunna invanda, att nedgangen i produktiviteten
till viss del intradde redan under varldskriget och att den darfor
borde framkallat kapitalknapphet redan dll. Emellertid forryektes alIa
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ekonomiska forhallanden under v3rldskriget genolll inflationen. Denna
hade en oerhart st.or betydelse for kapitalbildningen oeh overhuvud
for krigets finansiering oeh verkade, savitt jag kan se, i stort sett
som en gigantisk kapitalbildnings111askin genom de starka forandringar
i inkomstfordelningen, som den astadkon1. Inkomsterna hopades pa
ett fAtal handel' inom klasser, son1 farut varit kapitalbildande, affars
varlden oeh jordbrukarna. Den stora massan av befolkningen alades
ett tvangssparande, som' avagabragtes nastan med vald oeh vars re~

sultat val',. att penningtillgangen overflyttades pa ett fatal bander pa
sadant satt, att betydande delar darav kunde kapitaliseras. Det ska
pades inkomster, som 11led basta vilja ieke kunde farbrukas, i syn
nerhet som konsumtionslnojligheterna blivit inskrankta. Harigenom
samlades de kapitalnlassor, med vilka kriget fordes. Denna inkonlst,
konjunktur, som agde 'run} oeb starkt paverkade kapitalbildningen,
bar emellertid nu upphort, oeh darav har konsekvensen blivit, alt vi
forst nu pi! kapitalmarknaden fatt kanning av den nedsatta produk
tiviteten.

Det fir emellertid ej nog med detta, utan det hal' gatt sa langt,
att den under kriget radande kapitalbildningskonjunkturen radikall
olnkastats. De inkomstforhallanden, som radde under kriget, ha sa
lunda ieke blott upphort, utan de hava slagit over at motsatt hall
oeh verka salunda aven i rakt motsatt riktning ph kapit.albildningen.
Det aI', kan man saga, foretradesvis de kapitalbildande klasserna, 80m

fatt sin inkomst nlinskad. .Ayen en ratt hastig blick i taxeringskalen
dern for 191 9 visar, att formagnare man oeh de, som baft storre inkom
ster i alllnanhet, knappast sitta med vasentligt storre inkomste~ i
pengar nu an fore kriget. Man torde kunna saga, att realinkomsten
nedgatt till balften for de kapitalbildande klasserna, sarskilt bland
affarsmannen. Den.na tendens forstarkes, S:1som ofta frarnballits, ge
nom de nuvarande skatteforhiUlandena oeh skattepolitiken. I start
sett har forballandet varit, att beskattningen lagts om fran indirekt
skatt till direkt beskattning. Nu fir det en tamligen generell regel,
att den indirekta skatten tenderar att oka kapitalbildningen, men att
den direkta beskattningen tenderar att mins~a densamma. Det ligger
i sakens natur, alt onl man beskattar konsumtionen men lfimnar in
komsten fri, soker var oeh en att nlinska sin konsumtion, men man
sakerstaller en viss konstant inkomst genom kapitalisering. Det ar
salunda en ieke osannolik forklaring till den allmanna sparsamheten
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i Frankrike, att dess beskattningsvasende varit lagt i overvagande
grad pa den' indirekta beskattningens grund, vilket gjort, att man
nlinskat de direkta konsumtionsutgifterna sa myeket som mojIigt.
Dartill kOlnlner, att beskattningen blivit sa lagd, att de stol're inkom
komsterna traffats hardare, an vad som skulle varit fallet vid III era jamn
fordelning av skatterna. Samma konjunktur hal' i nagon man drab
bat en anna.n kapitalbildande klass, namligen de nledelstora jordbru
karna eller bonderna. Man far visserligen icke taga riktigt for kon
kontant alIt, SOin sages om d~ras forsamrade vinstlnojligheter, men
givetvis ha de betydligt hojda a1'betslonerna oeh den forkortade ar
betsdagen tenderat att medfora en luinsknirig i genol1lsnitt for stora
delar av de jordbrukare,. sonl. anvanda frammande arbetskraft. Denna
kategori hal' hort till de starkast kapitalbildande. Sarskilt under
nedgangskonjunkturerna for in~ustrien ha de haUit uppe kapitalbild
ningen, alldenstund de snar(lst haft det bast under en lagkonjunktur
pa grund av den forbilligade arbetskraften. Darenl0t hal' det icke
formarkts nagon nl0tsvarande forskjutning bland den stora 11lassan
inoin lonearbetarklassen. Socialstyrelsens statistik vi~ar, att den e1'
haUit till och med nagot mera un full kOl1lpensation for dyrtiden, oeh
dessutom hal' otvivelaktigt sedan den sista undersokningen nagon yt
terligare loneforhojning kOl1lmit till stand. Detta synes jll visserligen
vid forsta paseendet icke vara sa mycket, oeh det hal' ju ocksit av ar
betarna icke ansetts SOln nagot egentligt franlsteg. Vid narmare efter
tanke skall man dock finna, att 3.ven en skenbart sa ringa siffra som
5 elle1' 10 % okning i levnadsstandarden fran tiden fore varldskriget
i sjalva verket ar av revolutionerande beskaffenbet, namligen om nlan
tar hansyn till den allmanna nedgangen av produktiviteten, vilken,
som vi sett, kan uppskattas till nlinst 20 %. Detta betyder i sjiilya
verket en omflyttning av nationalinkomsten av synnerligen betydande

dimensioner.
Denna omflyttning ar av motsatt natu1'mot den, SOln under kriget

agt rum, da inkomster flyttats over frAn arbetarna till de kapitalbil
dande klasserna. Nu, skulle visserligen den mojligheten kunna anses
foreligga, att aven arbetarna i viss utstrackning kunnat upptrada sonl
kapitalbildande. En nli>jIighet hartill forefinnes dari, att ]oneforhoj
ningarna fallit sa ojamnt, att en del arbetarkategorier otvivelaktigt fAtt
stlt efter, nledan stora och viktiga grupper blivit hogst vasentligt
overkompenserade. For dessa senare··grupper skulle det finnas moj-
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lighet att nled bevarande av sin gamla levnadsstandard kunna lata
betydande sumll10r ga over till kapitalisering. Men nlan har alhnant
ffltt det intl~ycket, att dessa nledel ieke. anvants pa sadant satt
utan tin direkt konsumtion. I sjalvu verket hal' det varit en inonl
alIa sanlh~llsklasser spridd uppfattning, att arbetarnas konsulntion
vuxit pa ett satt, sam a1' svart att forklara med hansyn till den fore
liggande lonestatistiken. Det problemet bar dykt upp pa flera hAll.
For att namna ett exempelhar Goteborgs handels- oeb sjofartstidning
nyligen haft en intressant ledare i detta ~inlne ll1ed utgangspunkt fran
en del artiklar' av dess ekonolniske medarbetare d:r Silverstolpe.
Denne hade - innan socialstyrelsens sista undersokning publicerats
- llled all ratt forklarat det vara ytterst osannolikt, att arbetarnas

"levnadslage skulle kunnat "forbattras gent emot laget fore kriget, detta
pel grund av den allmanna produktivitetsnedgangen. Tidningen fram
haller, att denna slutsats sakert iiI' riktig, men tillagger: »Elllellertid
ill' def nog a andra sidan ieke Iatt att fa hans resultat att stfinlnla
overens med det allnlanna intryck, man i bandel oeh vandel far av
penningrikligbeten hos den - kroppsarbetande klassen. Nul' Olan ger
akt pA den publik, sonl fyIler vara -biografpalats oeh ovriga nojeseta
blisselllang,som befolkar vara folkrestauranger, sonlIagger beslag pA
vara bilar o. s. v., ar det svart att varJa sig for den uppfattningen, att
penningtillgangen for lonearbetarna nn fir storre, an den val" for ett tiotal
ar sedan.}) Forklaringen bartHl finner tidningen fralllst i den sannolikt
minskade uktenskapsfl"ekvensen. Ungdomen fir 111era ute oeh roar
sig, oeh Ioneokningen hal' fallitpa de yngre arbetarna, S0111 gjort
over filed nJera pengar an forut. Det ar naturligtvis lTIojIigt, att det
Jigger nagonting haria -Den vasentliga forklal"lIlgen fir sannolikt, att
det fir de overkompenserade delarna :iv arbetarklassen, SOlll lllest
synts till och givit det allmanna intrycket. Men A andra _sidan finns
det en hel del statistiska fakta, sonl a1'o svara att forena llled lone
statistiken. Jag syftar framst pA den stora atgangen av lyxartiklar,
sonl konsun1eras av de breda lagren. I alllnanbet anser jag, att
konsumtionstatistiken ar en tillforlitligare vardematare pa valstandet
an Ionestatistiken, darfor att den gel' luera konkreta resultat. Oeb det
HI' otvivelaktigt, att en mangd sammanstamnlande fakta tala for en"
stark okning av den - lopande konsumtionen. Salurida hal' forbrnk
ningen av kaffe betydligt okats, oeh jag hal' sett en notis i tidningarna,

att de billigare kaffesorterna icke kopas- vidare, utan att Ulan gatt over
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till de dYI~are. ' Margarinlillverkningen hal' icke kunnat komn1a i gang,
darfor att fabrikerna icke kunna finna avsaLtning for mer an en tredje
del av den produklion, s~m de hade fore kriget; lllan hal' nu tyd
ligen rad att bAlla sig med smor i stallet. Aven sockerkonsumtionen
visar en ofantlig stegring. Sadana fakta synas, SOin sagt, svara att
forena med den foreliggande statistiken och tyda pa 'att overkoIDpen
sationen kanske varit storre, an statistiken gel' vid handen. I varje
fall kan luan med sakerbet draga den slutsatsen, att arbetarklassen
icke lanlnar nagot tillskott till kapitalbildningen.

AlIt detta hal' resulterat i den kolossala nedgang av kapitalbild
ningen, som vi nu bevittna. Nar forballandena icke blivit varre, an
de a1'o, forklaras deL naturligtvis darav, alt efterfrAgan ocksa sjunkit.
Det fir sa, att efterfragan pa kapital under normala forhallanden va- .
sentligen beror pa industriens och det al!nlanna foretagslivets utvecl{
ling, oell denna bar i Sverige en lang tid i stort sett legat tamligen
nere, oeh anHiggandet av fasia produktionsmedel ar inskrankts till
det lllinsta mojliga.. D~t star emellertid kvar annu en del kallor till
efterfragan. Det ar icke blott naringslivet, for vilket en viss kredit
fir nodvandig? utan det finns aven en betydande konsull1tionskredit.
Nar luan skall anpassa sig efter en lagre inkomstniva, sker det i
forsta hand under starkt anlitande av konsumtionskrediten, innan man
overgar till en lagre levnadsstandard. For de formognare klasserna
tar sig detta uttryck i kapitalminskning. Det ar givet, att konsuln
tionskrediten och kapitalnlinskningen spela en stor roll. pe forsalj
ningar, SOin nu ske pa fondborsen, torde till storsta delen tjana kon
sUIntionsandamltl. Det fir ieke sannolikt, att nagon nn saljer aktier,
som icke behover, gora det for att tacka direkta utgifter. For speku
lationsandanlal ar det osannolikt, att na.goll forsaJjning for narva
rande sker.

Till det, SOlll nu blivit namnt, komnler ytterligare en viktig faktor.
Den bor egentligen till tillgangssidan, lnen hal' sa speciell roll, att jag
foredrar att behandla den for sig sjalv, oeh det ar vara utlandska.
tillgodohavanden. Som bekant gjorde Sverige under kriget ,betydande
kapitalplaceringar i ullandet. Hur stora de voro, ar svArt alt be-,
rakna. Jag bar sokt gora en kalkyl enligt ,de vanliga principerna,
oeh resultatet aI', att det skulle vara over 2 milliarder kronor. Darav
hal' en sa pass betydande del forlorats i Ryssland, Osterrike ·och
kanske uven Tyskl~nd, att det fir svart att veta, bur myeket som vid
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krigets slut stod kvar definitivt. Forlusterna innebara, att vi skankt
utlandet varor gratis, IIlen' det ar nn ingenting att gora at den saken.
Vad som star kvar, hal' till stor del indrivits i form av overskotts
import. Det a1' den enda forn} , i vilken kapital kan dragas in fran
utlandet till ett visst land. Detta forklarar, att vi hittills kunnat leva
sa bra, som vi gjort, oeh icke kant Inera 'av den starka nlinskningen
av produktiviteten. Vi ha namligen till Val' egen varuproduktion fatt
ett lillskott av varor fran utlandet, vilket gj ort det mojligt for oss
att som k'onsunlerande nation leva hogre, an SOin motsvarar den verk
liga produktionen. Denna forDl for vederlag hal' otvivelaktigt varit
mera till skada an till nytta. Den ekonomiska krisen hal' visserligen
darigenOlll blivit uppskjuten, lnen a andra sidan hal' en obotlig skada
gjorts. De medel, som vi hade i utlandet, kunde hava bildat en
ryggrad for, Sveriges fralntida utveckling. Ett satt hade varit, att de
fatt stll kvar i utlandet, i .vilket fall de utgjort en flodande rante
kalla oeh lamnat ett tillskott till Val' egen produktion med Atfoljande
utvecklingsmojligheter, vad kapitalbildningen betraffar. Aandra sidan
kunde de emellertid aven i stallet med fordel hava anvants till produk
liva anlaggningar. En overskottsilnport ar namligen i oeh for sig ieke
nagot ont. Fore 1907 hade vi en sudan i oerhord utstrackning. Vi
lanade kapital i utlandet till jarnvagar oeh kommunala anlaggningar
oeh skapade for detta importoverskott anlaggningar av bestaende varde
for all framtid, vilka sedan kunde ge oss avkastning. Nu hal' over
skottsimporten ieke tjanat de .pI'oduktiva anlaggningarna utan gatt
till direkt konsumtion. Hur myeket pa detta satt tagits tillbaka, fir
det annu ornojligt att med nagon SOITI heIst sakerhet berakna, emelleI'
tid ar det belydande sumnlor. Vad sonl indrivits enbart i ar, torde
uppga till en halv milliard eIler nagot dylikt. Nar de gripbara till
gangarna fran utlandet influtit, maste enlellertid denna overskottsirnport
uppbora, ty annal'S skulle utlandet fA ge oss kredit, vilket ar otank
bart.. Nar detta intraffar, fa vi justera det nuvarande laget i tv[t av
seenden. Dels maste levnadsnivA~ definiti-vl anpassas efter den lagre
produkliviteten, dels blir det okad knapphet pa kapitalmarknaden ge
nom upphorandet av overskottsilnporten, som hal' utgjort ett oavbrutet
flodande kapitaltillskott. Detta ar salunda moment, sonl for den nar
maste framtiden maste innebara en relativ forsanlring av laget pA
kapitalmarknaden. Jag viII ieke saga, att det blir en absolut for- -
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sanlring, darfor att andra faktorer kunna komma till, nlen kapitalknapp
heten blir storre, an den under andra omstandigheter skulle bIL

Av vad jag nu sagt fralngar, att den nuvarande kapitalknappheten
i stort sett beror pa sadana faktorer, att de fa anses vara av tam
ligen konstant natur for en lang framtid, vad sjalva kapitaltillgangen
betraffar. Det iir icke sannolikt, att det skall bli nagot radikalt omslag
pa de punkteI', jagnamnt, utan snarare ar att vanta en lninskning, dA
det utlandska kapitaltillflodet lnaste upphora. Detta forhallande, att
det lnaste bli kapitalknapphet for· de komnlande aren, ar det vasent
liga i laget. Hur rantan staller sig, har icke samnla betydelse. Av det
att kapitalet blir knappt, kan man icke sluta sig till nagonting betraf
fande rantan, utan denna beror ocksa pi efterfragan, vilken kan sjunka
till sadana dilnensioner, att vi kunna fa en atergang och luttnad pa
kapitalmarknaden. Det ar emetlertid uppenbart, att i realiteten ej
lnycket skulle vara vunnet rued en rantesankning av en sAdan orsak.
Grunden till den 'laga rantan skulle da ligga i att hela vart naringsliv
lamslagits; blott darigenom kan kapitalefterfragan tankas sj unka sa lagt,
att jamvikt uppnas pa en lagre ranteniva. Och detta yore det ej
nlycket gladje filed. En verklig forbattring intrader forst, dA en
vaxande tillgAng pA kapital gel' nya mojIigheter att bulla naringslivet
vid nlakt. Men alit tyde1', SOlll sagt, pA att denna tidpunkt annu ar
av]agsen.

Under tiden kan naturligtvis, som nyss framholIs, efterfragan pa
kapital sjunka i en sAdan grad, att en viss ne~sattning av rantan blir
Inojlig trots den minskade kapitaltillgangen. Vad sonl skulle tala harfo1',
ar sarskilt, att i allmanhet Iagkonjunkturer .visat sig Inedfora sankta
rantor. Aven onl det blir nagon Iattnad, far man dock sannolikt
vanja sig vid en hogre rantenivA an tidigare.. Forut ansags 5 % vara
en bog ranta. Det ar mycket mojligt, att hadanefter 7 % blir en tam
ligen nornlal ranta och att man skall komma att anse 6 % som syn
nerligen lagt. Det finnes namligen pA den internationella kapitallnark
naden stora latenta kapitalbehov, sonl helt sakert komma att framtrada,
sA snart en lattnad uppstar. Detta gaUer framst de forra krigforande
makterna i Europa, men aven i Forenta staterna vanta stora rekonstruk-

--- tionsuppgifterpa sin Iosning. Dartill komnler, att man av diskonto
politiska ska.l kan behova halla en overnorlnal ranta, ifall man viII astad
komma en starkare prissankning. Jag namner detta, darfor att lllan
far vanja sig vid att rora sig med tvA begrepp, nar det gafler rantan,
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dels hog och lag ranta, dels for hog och {or lag ranta. En ranta
kan vara hog men andA for lag. Omvant kan en ranta i sig sjalv
vara lag men for hog i jamforelse med Higet pA kapitalmarknaden.
Professor Wicksell hal' exenlpelvis drivit den satsen, att under .lag
konjunkturer rantan hittills, trots att den 31' lag, andll av cent.ralbankerna
hallits for hog och att konjunkturen skulle avhjalpts genonl en sankning
av denna, medan under hogkonjunkturer det motsatta forhAllandet a-gt
rum. Hallandet av en overnormal, d. v. s. for hog, ranta kan i vissa
fall vara en riktig atgard, som bor vidtagas for att hindra en even
tuell prisstegring eller for att avagabringa en onskvard prissankning.
AlIt detta gor, att nagon starkare sankning av rantan exelllpelvis till
samma niva som fore kriget ej kan vantas inom en nu overskadlig tid.

Av. skal, sonl nu angivits, ar det emellertid ej sa nlycket sjalva
ra-ntan, lTIan hal' att fasta sig vid, utan den storsta vikten Jigger.vid
kapitalbildningens storlek. Det kan, sonl namnt, banda, att Ulan fAr en
lagre ranta, Inen dA pa bekost.nad av en fullstandigt Ininimalefter
fragan, SOlll innebure, att na-ringslivet yore lamslaget. Sjalva det fak
tu lTI , att det ar lag ranta, visar icke nagot vidare onl elt lands egent
liga· lage, utan det ar kapitalknappheten i sig sjalv, som ar farlig.
Vad vi hal' vilja fasta uppmarksamheten pa, aI', att den i nuvarande
situation ar dubbelt farlig. Vi leva ju nu i en ovanlig kraft.ig lag
konjunktur. Under normala forhAIlanden fir det ett vaxande kapital
overskott med luga rantor, som AteI' satter foretagsamheten i gang och .
astadkonlmer ett omslag till battre konjunkturer. Det fir i detta sti
gande kapitaloverflod, som en lflgkonjunkturs naturliga botenledel ligger.
Nu AteI' hal' IAgkonjunkturen kommit att foljas av hoga 1'antor och en
extrem kapitalknapphet. Detta ar en bittills i konjunkturhistorien
enastaende situation, som gar det nuvarande laget hopplosare an kanske
nagonsin forr. Dartill kOlllmer, att kapitalbristen komnler att forvarra
de svarighete1', som medfolja den nlinskade produktiviteten. Ju nlindre
kapital vi hava till vart forfogande, dess samre blir produktionsresul
tatet. Vad vi stfidse syfta till, fir den hogsta mojIiga avkastning av
vArt arbete, och detta mal nas battre, ju rikare tillgangen' pa ka
pital fir.

Resultatet· blir salunda, att vi ej kunna hoppas att komma ur de
nuvarande svArigheterna forI', Un kapitalbildningen ilter kOlnmer i gang.
AlIa anstrangningar maste darfor riktas pa kapitalbildningens hojande.
Tyvarr forhaller det sig emellerlid sa, att man icke kan peka pel
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nAgra I'adikalnledel, som man hal' att tillgripa. Det fir fa produktions
grenar, son1 det ar svarare att fA en overblick av an produktionen av
kapitaL Denna ar namligen utportionerad over h~la folket. Det ar
en produktion, som helt och bAllet ligger under varje enskild persons
godtycke. 9ch del ar darvid rent individuella oeh psykologiska pro
cesser, som aro avgorande i hogre grad an ett mera kallt ekonomiskt
overvagande. Det ar salunda till foljd darav, sorn rantan hal' ratt
litet inflytande. Nar folk bestalnmer, bur stor del av den· Arliga in
komsten, som skall sparas, lAter man icke paverka sig av om def ar
litet liogre eller lagre ranta, utan andra saker aro avgorande i det
fallet. En hel del kan elnellertid goras. Staten oeh konlmunerna
kunde sIft in pa att bilda det kapital, som de behova, i stallet for att
vara de storsta efterfragarna pa kapit.almarknaden. Dessuton1 ar det
mojligt att infora en lyxbeskattning, sonl traffar alIa san1hallsklasser.
Man bor salunda i storsta mojliga grad beskatta sAdana saker S0111

tobak, kaff~, sprit oeh aven den overflodigt stora konsumtionen av
socker oeh i alllllHnhet all overflodskonsumtion. Likasa bora de affars
drivande verken skotas ekonomiskt. Aven bor den direkta beskatt
ningen ordnas sa, att den koneentreras pa den del av inkomsten, SOin

konsumera.s, men att den nlinskas betraffande den del, som blir kapi
taliserad. Forslag harom ha varit uppe men fallit i gloln~ka, oeh det
ar mojIigt, att det kan vara praktiska svarigheter, som stallt sig hin
drande i vagen. Diiremot vinner man ingenting genom att infora im
portforbud eller forsvara importen. Jag viII icke yttra mig om dessa
saker ur handelspolitisk synpunkt utan endast ur kapitalbildningens
synpunkt., oeh i detta avseende fir det. min tro, att man ieke kan oka
kapitalbildningen genom forbud lTIOt import av vissa varor. Det fir
omojligt att harnled komlua nagon vart, und~r forutsattning alt be
folkningen icke sIal' in pa sparsalnhetens vag utan konsun1tionen forblir
som forut. Avslanger man en vara, konlmer kopkraften att riktas pa
andra utlandska oell inhemska varol', ty hal' gor sig gaJlande den
nationalekonomiska lagen om kopkraftens oforstorbarhet. Del fir en
synvilla att tro, att, s~som vi horde under kriget, man genom oeker
lagen lyckats astadkolnma nagot av yarde genom att pressa ner priset
t. ex. pa potatis. Det fir mojIigt, att priset pa den varan giek ner,
nlen vad vanns darmed, dA den harigenom frigjorda kopkraften i stallet
vande sig till andra varor och drevo dessas pris i hojden? Det av
gorande ar, hur myeket folket beslutar sig for att spara. Man kan
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icke inverka harvidlag genom dylika atgarder utan far lita pA det
ekonomiska livets fornlaga att bota de sjukdomar, sonl asamkats det
samma. Oeh denna forlnaga ar ·nog ej sA liten, som det vid forsta
ogonkastet kan synas. Den satsen, att ra,ntan ickepAverkar spa
randet, ar salunda en sanning nled nlodifikation. Den beror SOITI sA
mycket annat i nationalekonomien pA de perioder, varmed\ man raknar.
tJnder en langre period kan man val tanka sig, att rantans hojd kan
komnla att utova ett visst inflytande pa kapitalbildningen. Nar rantan
ar hog, stiga givetvis de individuella inkomsterna av densamm·a. Och
inkomsten av rantan ar ju den del av inkonlsten, som man lattast
kan spara. DA man hal' sin vanliga arbetsfortjanst, kommer rantan
som ett tillskott, fran vilket utan svarighet en aV'sattning for fram
tiden kan goras. Vidare far man naturligtvis gora, vad sam kan
goras for att aterstalla den gamla produktiviteten, i den man det fir

nlojligt med nu gallande lagstiftningsbestammelser, genonl okad effek
tivitet i arbetet. Men jag tror ocksa, aLt det fir nagot, S0111 luan i
det nuvarande Higet kan astadkomma, att utbreda insikten has be
folkningens stora lager Oin kapitalbildningens betydelse. Jag syrtar
barlned ej pA sparandets nationalekonomiska betydelse, ty darom
bekymra sig de eventuella spararna helt .sakert foga. SAdana lands
faderliga formaningar till sparsamhet, som utfardades for ett hunora
tal ar sedan, hava vi nu vuxit ifran. Dtan jag syftar pa rantans
stora privatekono!Jniska betydelse. Hos de breda lagren finns helt
sakert ingen kansla 'for vilka privatekonomiska fordelar som ligga
i sparandet. Rantan spelar for liten roll, man forstar ic.ke att
overskada situationen. Det kan emellertid banda, att det· blir ett
visst onlsIag hari genom de hoga rantorna. I den man de stll
sig, blir vinsten genom sparsamhet sa pitfallande, att det tranger
igenom i det allmanna Inedvetandet, att sparandet medfor for all
framtid en betydande inkomst och salunda inneblir sa stora privateko
nomiska fordelar, att det ar vart stora uppoffringar. PA den vagen
kan man fA det enskilda och allmanna intreRset att sanlmanfalla, oeh
man kan boppas att gll till en tillfredssta.llande losning av de nu fore
liggande svarigheterna.
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LOF, N. VV., direktor.
LOFGREN, B., direktor.
LOWGREN, .J. G. F., landskamrer.

MALl\I, P. L., stadskamrer.
MANNERHEIM, J., friherre.
MARcus, M., fil. doktor.
MARIN, S., auditor.
MARTIN, B., attache.
~IARTIN, E" v. haradshOvding.
MATERN, C. R. VON, bankdirektot.
MATHIASSON, N. P., direktor.
MATTON-SJOBERG, N., bankdirektor.
MATZ, S., juris doktor.
MEURLING, C. H. F., borgan'ad, major.
MODIG, E., direktor.
MOLL, V., bankofullmiiktig.
MONTELIUS, C., overingenjor.
JrIORSSING, 1., advokat.
MORK, A., f. d. bankkass6r.
MORNER, K. A. G., greve, landshovding..

NACHMANSON, J., bankdirektor.
NANNESON, L., agronom.
NEHRMAN, A. 'V., bankdirektor.
NILSSON, E., direktor.
NORBERG, R. E., bankofullmaktig.

.NORDENFELT, P., ingenjor.
NORDGREN, 0, direktor.
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NORDLINDH, A., kanslirad.
. NORD\VALL, B., finanssekreterare.

:NORDWALL, H., kan1rer.
NOREN, H. L., disponent.
N ORRl\fAN, S., bydidirektor.
NORRMAN, S., kammarrattsrad.
NOTHIN, T., revisionssekreterare.
NYLANDER, E., direktor.
NYSTROM, E., t. f. bydichef.
NYSTROM, M.,· bankdirektor.
NALSEN, F., direktor.

ODENCRANTS, L. A., bankdirektor.
ODENRICK, J. F., grossbandlare.
OHI.JIN, B., fil. kandidat.
OLIVECRONA, A., haradshovding.
OLROG, T., grosshandlare.
OLSSON, A. F. N., advokat.
OLSSON, E. A. F.,direktor.
OSTERMAN,!', kapten.

P ALJ\IE, G., juris kandidat.
PALME, INGEGERD, amanuens.
P ALME, L., ingenjor.
PALME, S. T., direktor, ledamot av 'reclak-

tionslcomrnitten.
PALMGREN, H., regeringsrad.
P ALMQVIST, G., direktor.
PALMQVIST, G. E., aktuarie.
P ALMSTIERNA, E. I{., frillerre, envoye.
PAUES, E. V., ombudsman.
PHILIPSON, M., bankdirektor.
PHILIPSON, W., v. haradshovding.
PHRAGMEN, E., f. d. professor, direktor.
PLANTING-GYLLENBAGA, E, J. C., regeringsrad.
PRINTZSKOLD, 0., riksmarskalk.
PRIPP, L., v. haradshovding.

RAASCHOU, T., bankdirektor.
RABE, P. E., v. haradshovding.
R,ABENIUS, L., f. d. statssekreterare.
RAPHAEL, A., fil. doktor.
RAPPE, O. L., friherre, bankdirektor.
REGNSTRAND, J. 0., kamrer.
RETTIG, fl., kanslirad.
REUTERS'VARD, W., forste kanslisekreterare.
RIBBING, G., f. d. hovrattsdl.d.
RIBEN, K. A., v. haradshovding.
RICHERT, J. G., f. d. professor.
ROBERG, T., konsul.
ROHTLIEB, C., forste kanslisekreterare.
Roos, A., haradshovding.
ROOTH, I., bankdirektor.
ROaTH, 0., direktor.

RORMAN, H., fi1. doktor.
RossANDER, C. A., ()veringenjor.
ROS\VALL, A., riksgaldskommissarie.
ROTHSTEIN SAHLGREN, GRETA, fru, fil. kandidat.
RUBEN, G., bankir.
RYDBECK, 0., bankdirektor, ledamot av redak

tionsk:ommilten.

SACHS, J., generalkonsnl.
SAHLIN, M., landshovding.
SALANDER, N., banktjansteman.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SANNE, K., aktuarie.
SCHNELL, C., grosshandlare.
SCHULTZ, H., direktor.
SCHUMACHER, G. W., kanslisekreterare.
SCHUMACHER, G. W., direktor.
SCHUMBURG, E., f. d. konsuL
SCHWERIN, W. G. VON, friherre, godsagare.
SCHONMEYR, G., bankdirektor.
SEDERHOLM, G., godsagare.
SEHLBERG, N., hovrattsnotarie.
SERRANDER, ~f., civilingenjor.
SETH, P. VON, justitierad.
SETTERGREN, G., juris kandidat.
SETTERWALL, A., kapten.
SILVERSTOLPE, G., fil. licentiat.
SILFVERSWARD, E., revisor.
SJODAHL, J., grosshandlare.
SJOGREN, P. A., ingenjor.
S.TOQUIST, J. B., direktor.
SJOSTEDT, C. Il., bankdirektor.
SJ0STRAND, E., forste aktuarie..
SKARSTEDT, S. A., justitierad.
BKOGMAN, K., friherre, expeditionRchef.
SMERLING, G. W., v. haradshovding.
SMITH,. 0., fH. doktor.
SOHLMAN, H., redaktor.
SOMJ\fARIN, E. F. K., professor.
SOMMELIUS, M., direktor.
SONNER, G., direktor. •
STEDT, N., direktor.
STEFFENBURG, R., byrainspektor.
STERRY, C. E., krigsrad.
STIEBEL, B., forsiikringsdirektor.
STJERNBERG, :N. F., professor.
STOCKENBERG, J., byradirektor.
STOCKMAN, G., bankdirektor.
STOCKMAN, S., fi1. licentiate
STRANDBERG, G., bankir.
STRIDSBERG, E., byrachef.
STRIDSBERG, E., expeditionschef.
STROM, N., bankdirektor.
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STALFORS, H., professor.
SWARTLING, J., bankdirektor.
SVEDBERG, C., grosshandlare.
SVEDBERG, O. J., direktor.
SVEDELIUS, A. G., f. d. landshovding.
SYDOW, HJ. VON, v. haradshovding.
SYDOW, O. VON, landshovding.
SODERBAUl\I, E., f. d. bankdirektor.
SODERBERG, G. W., bankdirektor.
SODERBERG, J. E .., f. d. forste aktuarie.
SODERBERG, K. G., fiI. doktor.
SODERBERG, O. A., direktor.
SODERB.A.CK, F., direktorsassistent.
SODEREN, E., lojtnant.
SODERGREN, S., bankdirektor.
SODERLIND, G., byrachef.
SODERMARK, P. G., generaldirektor.

TAMM, A., f. d. kontrolldirektOr.
TAMM, C. G. A., friherre, f. d. overstath~Jlare.

TAMM, H. S., statsrad.
TERSERUS, E., bankdirektor.
THEMPTANDER, H., generaltulldirektor.
THIEL, A., direktor.
THIEL, A., direktor.
THIEIJ, R.
THORSTENSON, _~. G., statskommissarie.
THURESSON, E., kapten.
THYGESEN, J. C., kanslisekreterare.
THYGESEN, R. C., t. f. kanslisekreterare.
TIGERSCHIOLD, A., amanuens.
TIGERSCHIOLD, E., direktor.
TIGERSCHIOLD, fl., f. d. kanslirad.
TILLBERG, K., v. haradshovding.
TISELL, G., direktor.
TONDEN, A., byrachef.
TOREN, K., bankdirektor.
TRANCHELL, C. F., ingenjor.
TREFFENBERG, E., advokat.
TORNEBLADH, C., bankosekreterare, foreningens

sekreterare.

ULMGREN, C. A., bankdirektor.

VALENTIN, 1., direktor.
VALENTIN, R., generalkonsul.
VERSTEEGH, A.' N., bruksagare.

WACHTMEISTER, H. H:SON, greve, f. d. general-
direktor.

WADSTEIN, T., bankokommissarie.
WERN, 0., vice auditor.
WAHLBERG, F. R., bankdirektor.
WAHLGREN, H. R., t. f. revisor.

W AHLIN. C. A., kanslidtd.
\VAHLSTROM, R., jiigmastare.
WALLENBERG, A., envoye..
WALLENBERG, G. 0., envoye.
W ALLENRERG, J., bankdirektor.
WALLENBERG, K., bankdirektor.
WALLENBERG, M., v. haradshovding.
WALLENBERG, 0., f. d. kapten.
WALLENBERG, V., ingenjor.
WALLER, fl., hovrattsassessor.
WALLNER, J., aktuarie.
\VALLROTH, K. A., myntdirektor.
WANBERG, T., t. f. kamrer.
WEIDENHIELM, E. G., kabinettskammarherre.
WEINBERG, E., godsagare.
WERNER, CH., direktcr.
WESTIN, K., bankdirektor.
WESTRING, H. G., president.
WICHl\fAN, C. P.O., bankdirektor.
VVICKSELL, 1(., f. d. professor.
WIDEN, P. G., f. d. kammarrattsdld.
WIDLUND, S., revisor..
WIGERT, G. S., bankdirektor.
WIJKM:AN, A., landskamrer.
WIKANDER, E., disponent.
WIKSTROM, C., grosshandlare.
WIKSTROM, C., grosshandlare
W ILLGREN, C. G., uppbordskonlmissarie.
WOLLERT, E., notarie.
WRANGEL, H., generaIlojtnant.

ZETHELIUS, E. G., bankdirektor.
ZETHELIUS, F., overdirektor.
ZETHRJEUS, A. H., bankir.
ZETTERLUND, C. R., kontorschef.
ZIELFELT, A.) bankdirektor.

AKERLINDH, G., direktor.
AKERLUND, E., godsagare.
AKERMAN, J. G., juris kandidat.
AKERl\IAN, G. R. J., borgarrad, generalmajor.
AKERMAN) R., f. d. generaldirektor.
AMARK) K., fil. doktor, forste aktuarie.
AQYIST, T.) disponent.
ASTRAND, I., fi1. kandidat.
A.STRoM, A., docent.

OHLIN, E., hovrattsnotarie.
OHMAN) E., grosshandlare.
OHl\IAN J:OR, E., bankir.
ORNE) A., f. d. statssekreterare.
OSTBERG, G. P., fi1. doktor.
OSTBERG, J., f. d. kammarrattsdid.
OSTERGREN, A., statskonsulent.
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Sverige.
(Siffrorna avse milj. kronor.)

T.

Resultatet av statspeglepingapna 1904-1913.
(nettooverskott +; -brist -;-):

1904 + 3.5 1909 8.2
1905 ...L 7.3 1910 + 11.0I

1906 ...L 9.5 1911 + 9.1I

1907 + 10.4: 1912 + 13.0
1908 0.2 1913 + 26.2

AV statsregleringarna under tioarsperioden narmast fore kri
get hava salunda alia utom tva lamnat overskott, aven om
dessa ej uppgat.t till mera betydande belopp.

Fran och med a1" 1912 tillgodoforas overskotten a statsreg
leringarna statsverkets kassafond, vilken fran oeh med namnda
ar aven tacker a desamma eventuellt uppkommande brister.
Utom denna statsreglerande funktion hal" kassafonden jamval
till uppgift att vara en statsverkets kassaforlagsfond. Vid 1~14

ars ingang uppgick fonden till ett belopp av 68.9 milj. kr.
Aven vid uppgorandet av statsregleringen kan kassafonden

delvis tagas i ansprak, om namligen des's behallning uppgar till
sadant belopp, att sa kall ske, utan att darigenom vedervagas
sakerheten for, att fonden skall kunna fylla sina ·egentliga hal'
ovan angivna uppgifter, namligen att vara regulator for stats
regleringen oe11 tillhandahallare av f6r statsverket erforderligt
kassaforlag.

Sasom av de meddelade siffrorna "framgar, val" sve11ska sta
tens finansiella stallning god vid den tid, da varldskriget
utbrot.
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II.

Riksstaten for ar 1914 balanserade pa 273.7 milj. kr. Pa
inkomstsidan aterfunnos: 1) egentliga statsinkomster (skatter
och uppbord i statens icke affarsmassiga verksamhet) 175.2
milj. kr.; 2) inkomster av stat-ens produktiva fonder (a£farsverk
samhet, aktier, utlaningsfonder) 48.2 milj. kr.; 3) andel i riks
bankens vinst for ar 1912 7. 1 milj. kr. ; 4) i ansprak tagna
kapitaltillgangar 1 milj. kr.; 5) lanemedel 42.3 milj. kr. Bland
utgifterna voro upptagna: 1) ,verkliga utgifter med 214.9 milj.
kr. och 2) utgifter for kapitalokning med ,58.9 milj. kr. (darav'
till statens affarsverksamhet. 4.0.2 milj., utlaningsfonderna 11. H

rnilj. och avbetalning a statsskulden 7.1 milj. kr.).
De behallna riksstatsinkomsterna under ifragavarande ar upp

gingo till 280.6 milj. kr. Ett overskott av 0.9 milj. kr. upp
stod a budgeten.

En del inkomsttitlar gavo.mer an bel,;aknat. Sa gay inkomst
och £ormogenhetsskatten 43.1 milj. (ber. 38 milj.), sockerskatten
21.6 milj. (bel". 20 milj.), punschskatten 2.~ milj. (bel". 1.8 milj.),
maltskatten 5.5 milj. (bel". 4.7 milj.), statens affarsverksamhet
48.7 milj. (bel". 39.4; milj.). Vissa andra inkomsttitlar gavo
mindre an beraknat: stampelmedel 17. 1 milj. (bel". 17.6 milj.),
tullmedel 58.2 milj. (bel". 63 milj.), statens aktier 2 milj. (bel'.
3.1 milj.).

Statsverkets kassafond, som vid arets borjan utgjorde 68.!)
milj. kr., hade vid arets slut stigit till 69.8 milj. kr.

III.

Riksstaten for ar 1916 balanserade pa 384.8 milj. kr. Pa
inkomstsidan ,voro upptagna: 1) egentliga statsinkomster' till
282.1 milj. kr.; 2) inkomster av statens produktiva fonder till
50.2 milj. kr.; 3) andel i riksbankens vinst for ·ar 1913 till ,
8.8 milj. kr.; 4) i ansprak tagna kapitaltillgangar till 1.2 milj.
kr.; 5) lanemedel, till 42.5 milj. kr. Bland utgifterna berak
nades 1) verkliga utgifter till 273.2 milj. kr. och 2) utgifter
for kapitalokning till 111.6 milj. kr. (darav for statens af£ars
verksamhet 40.3 rnilj. kr., utlanings£onderna 9.9 milj. kr., av
betalning a statsskulden 5.1 milj. }rr., varnskattefonden 53.1
milj. kr.) .
. .De behallna riksstatsinkomsterna uppgingo till 416 milj. kr.

En brist. av 12 milj. kr. uppstod a budgeten.
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Vissa inkomsttitlar gavo. emellertid mer an beraknat, t.- ex.
inkomst- och formogenhetsskatten 42.3 milj. kr. (her., 3~,..5

milj.), sockerskatten 23.9 milj. kr .. (ber9 21.5 milj.), statens
affarsverksamhet 62.5 milj. kr. (ber.. 42.2 milj.). - Andra in
komsttitlar gavo mi~dre an beraknat; sa stampelmedel (ink!.
arvskatt) 16.2 milj. kr. (ber. 17.8 milj.), tullmedel 54.9 milj.
kr. (ber. 73.5 milj.), statens aktier 1.6 milj. kr. (ber. 3.8 milj.).

Ehuru 1915 ars budget faststalldes pa hosten 1914 efter
varldskrigets utbrott, aro i densamma ej upptagna nagra. ut
gifter for upprattha,llande av. neutraliteten. I augusti 1914 be
viljade emellertid riksdagen .for detta andamal ett kreditiv. ay
.50 milj. kr. mot framtida anmalan till ersattande.

Kassafonden, som vid 1915 ars' borjan uppgick till 69.ft
.milj., hade vid arets slut nedgatt till 57.8 milj. kr.

IV.

Riksstaten for ar 1916 balanserade pa 400.7 milia kr.. Pal
inkomstsidan voro uppforda: 1) egentliga statsinkomster med
224.3milj. kr.; 2) inkomster .av statens produktiva fonder
med 60.1 milj. kr.; 3) andel i riksbankens vinst for 1914
med 8.8 milj. kr.; 4) i ansprak tagna kapitaltillgangar med
53.9 milj. kr. (darav av kassafonden 20.7 .milj. och av var~

skattefonden 29.6 milj .. kr.); 5) lanemedel med 53.7 milj. kr.
Bland utgifterna beraknades: 1) verkliga utgifter till 336.2
milia kr. och 2) utgifter for kapitalokning till 64.5 milj. kr. (darav
stat.ens affarsverksamhet 37.2 milj., utlaningsfonderna 2.2 milj.,
avbetalning a statsskulden 4.8 milj. och kostnader for tobaks
monopolet 20.2 milj. kr.) .

.De beha1lna statsinkomsterna uppgingo till 528. milia kr~;

och utvisade budgeten ett overskott av 91.4 milj. kr.
Till detta gynnsamma resultat bidrogo framfor andra fo1..

jande inkomsttitlar med nedannamnda belopp: inkomst- ~ ooh
formogenhetsskatten 64.7 .milj. (ber. 39 milj.), stampelmedel
25.1 milj. (her. 19 milj.), krigskonjunkturskatt 85.7 milj. (ber.
9 milj.), tobaksskatt 15.3 milj. (ber. 9.6 milj.); statens affars
verksamhet 67.6 milj. (ber. 53.6 milj.). Mindre an beraknat
gavo: tullmedel. 61 milj. (ber. 78.6 milj.) och. sockerskatt 20.3
milj. kr. (ber. 22 milj.) .

.Till tackande· av de· medelst 1914 ars kreditiv forskjutil3,
neutralitetskostnader anvjsades a. 1916 ars rlksstat 46 milj~ kr.
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Betraffande . neutralitetskostnaderna ,for tidell darefter be
myndigade riksdagen Kung!. Maj:t att av tillgangliga medel
forskjuta vad som erfordrades.·

Statsverkets kassafond,' som vid 1916 ars borjan utgjorde
57.8 milj. kr., hade vid arets slut stigit till 127.9 milj. kr.

v.

Riksstaten for ar 1917 balanserade, efter avdrag av ett
dubbelfort spiritllosaa"ccisbelopp av 4.4 milj. kr., pa 442.6 milj.
kr. Fa i'}~kom8t8idan aterfunnos: 1) egentliga statsinkomster med
246.6 milj. kr.; 2) inkomster av statens produktiva fonder med
65.6 milj. kr.; 3) andel i riksbankens vinst for 1915 med 8.1
milj. kr.; 4) i ansprak tagna kapitaltillgangar med (22.3 milj.
kr. -;- 4.4 milj. kr.) 17.9 milj. kr. (darav av varnskattefonden
15 milj. kr.); 5) lanemedel med 104.3 milj. kr. (darav for
produktiva andamal 77.3 milj. kr. och tillfalliga lanemedel for
taekande av neutralitetskostnader 27 milj. kr~). Bland utgifterna
beraknades: 1) verkliga utgifter till 350.9 milj. kr. och 2) ut
gifter for kapitalokning till 96.1 milj. kr. (darav for statens
affarsverksamhet 65.6 milj., utlaningsfonderna 12 milj., avbe
talning a statsskulden 5 milj. oeh kostnader for tobaksmono
polet 8.6 milj. kr.).

De behaJlna inkomsterna uppgingo till 751.3 milj. kr.; oeb
uppstod a budgeten ett overskott av 261.3 milj. kr.

En del inkomsttitlar gavo mycket mer an beraknat: in
komst- oeh formogenhetsskatten 110.8 milj. (ber. 48 milj.) ,
stampelmedel 52.7 milj. (ber. 18.6 milj.), krigskonjunktur
skatt 251 milj. (ber. 20 milj.); tobaksskatt 18.9 nlilj. (ber.
14 milj.), de affarsdrivande verken 79.6 milj. (ber. 57.5 milj.),
statens aktier 6.2 milj. (ber. 3.8 milj.). Atskilliga inkomst
titlar gavo emellertid mindre an beraknat, sa tullmedel 42.5
milj. (ber. 68.7 milj.), sockerskatt 10.7 milj. (ber. 24 milj.),
brannvinstillverkningsskatt 3.1 milj. (ber. 14.5 milj.) , brannvins
forsaljningsmedel 14'.2 milj. (ber. 15 milj.), ·maltskatt 3.1 milj.
(ber. 5.4 milj.), punsehskatt 0.9 milj. (ber. 2.3 milj.), spiri
tuosaaceis 3.4 milj. (bet. 5 milj.).

For ar 1917 faststalldes aven en tilliiggsstat, upptagande a
inkomstsidan tillfalliga lanemedel a 245 milj. kr. oeh a utgifts
sidan samma belopp sasom rorelsekapital for av kristiden foran
ledd statsverksamhet (kommissionerna).
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For bestridande av utgifter, foranledda "av kriget, hari 1917
aI'S budget anvisats: 56 milj. kr. till tackande av under ar 1915
forskjutna neutralitetskostnader (daribland aterbetalning av det
s~ k. lilla kreditivet), 0.9 milj. kr. till krigstidshjalp for 1916
och 0.4 milj. kr. till understodjande av arbetslosa.

Statsverkets kassafond, som vid 1917 aI'S bo1"jall utgjorde
127.9 milj. kr., hade vid a,rets Slllt stigit till 389.3 milj. kr.

VI.

Riksstaten for ar 1918 balanserade pa ej mind1"e an 675
lnilj. kr. Pa inkomstsidan voro upptagna: 1) egelltliga stats
inkomster med 313.2 milj. kr.; 2) inkomster av statens pro
duktiva fonder med 70.6 milj. kr.; 3) i ansprak tagna kapital
tillgangar med 58.2 milj. kr. (daribland av kassafonden 37
milj. kr. samt av va.rnskattefonden 16.4 milj. kr.); 4) Hinemedel
med 233 milj. kr. (darav for kapitalokning 97.3 milj. och till
fallig upplaning 135.7 milj. kr.). Nagon andel i riksbanks
vinsten upptogs ej bland inkomsterna. Bland utgifterna berak
nades: 1) verkliga utgifter till 559.3 milj. kr. och 2) utgifter
for kapitalokning till 115.7 milj. kr., darav for statens affiirs
verksamhet 83.2 milj., utlaningsfonderna 11.7 milj., avbetalning
a statsskulden 5.4 milj., spannmalslagerhus m. ffi. 8 milj. samt
avsattning till. tillfallig loneforbattring for 'viss personal vid
armen och flottan 4 milj. kr. Sistnamnda utgift innebar emeller
tid allenast en overforing av 4 milj. till den tillaggsstat for a1"
1918, som omformales hal" nedan, och torde 'fordenskull riks-
statens for ar 1918 slutsiffra, 675 milj. kr., minskas med mot
svarande belopp till 671 milj. kr. Fra.n detta belopp torde
dessutom bora ytterligare dragas dubbelford inkomst av spiri
tuosaaccis, 3.3 milj. kr., vadan alltsa riksstaten for ar 1918 i
realiteten slutal" a- 667.7 milj. kr.

Bland de verkliga utgifterlla ater£unnos kostnader for neutrali
teten dels under ar 1916 dels for tiden darefter a tillsammans
127.9 milj. kr. Bland anslag till utgifter, f6ranledda av kris
tiden, markas i ovrigt: till bekampande av arbetslosheten 12.4
milj. kr., till understod for uppforande av bostadshus -med
smalagenheter 4 milj. kr., till atgarder i prisreglerande syfte
22.4 milj. kr., till beredande av lindring i de mindre bemed
lades levnadsvillkor 12 milj. kr. samt till krigstidstilHigg och
krigstidshjalp for ar 1917 "c:a- 16 milj. kr.
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I enlighet ined .den av 1917 ars riksdag beslutade omlagg
ningen av budgetordningen, som fornamligast· karaktariserasav
den prineipen, att varje ar skall sorja for sina utgi£t~r, upp
togosde utgifter, som maste bestr~das under· ar 1918, men for
vilka anslag ieke funnes uppforda i namnda ars, riksstat, i en
tillaggsstat. Denna tillaggsstat, a vilken aven upptogos anslag
till' taekallde av en del. aldre under forskottstitel bestridda
utgifter, balanserade pa ej mindre an 918.5 milj. kr. Pa in
komstsida1~ voro upptagna: 1) egentliga statsinkomster (tillaggs
skatt till inlromst- oeh formogeilhetsskatten oep. krigskonjunktur
slratt) .60 milj. kr.; 2) inkomster av 'statens produktiva fonder
(aktier) 0.3 milj. kr.; 3) i anspr~i.k tagna. kapitaltillgangar
(statsverkets kassafond) 391~5 milj. kr.; 4) lanemedel 462.6
milj. kr. (d~\.rav fast upplaning 47.5 milj. oeh tillfallig upp
laning 415.1 milj.). Bland utgifte1A na aterfunnos: 1) verkliga ut
gifter 309.6 milj. kr. oeh 2) utgifter for kapitalokning 608.9
milj. kr. (varav for stateris affarsverksamhet 52.7 milj.,. till
fallig forstraekning at statens jarnvagar 30 milj., statens utla
ningsfonder 6.2 milj., aterbetailling av t~lfalliga lanemedel
162.6. milj.·, forlag till statsverlret 20.5 milj., rorelsekapitalfor
kristidskommissionerna 330 milj.). - Bland de verkliga utgif
terna aterfunnos kostnader for neutraliteten under ar 1918 oeh
delvis under ar 1917 med 35.8 milj. kr., bekampande av arbets
losheten 12 milj. kr., understod for uppforande av bostadshus
3 milj. kr., atgarder i prisreglerande syfte 90 milj. kr., lindring
i mindre bemedlades levnadsvillkor 27.9 milj. kr., bidrag till
odlingsforetag 8.8 milj. kr_, krigstidstillagg 'oeh krigstidshjalp
for ar 1918.56.8 milj. kr.

For .ar 1918 faststalldes aven en extra tillaggsstat, balanse
rande a 52.tmilj. kr. Pa dess inkomstsida uppfordes 33.1
milj. kr. ur kassafonden oeh 19 milj. kr. under titel' till£allig
upplaning samt pa ut.giftssidan verkliga utgifter a 33.1 milj.
kr., sa gott som uteslutande extra krigstidstillagg for ar 1918,
oeh tillfalligt Ian till statens jarnvagal' a 19 milj. kr.

De behallna inkomsterna a 1918 ars riksstat uppgingo till
1 070.9 milj. kr. (ber. 675 milj.).

Vissa .inkomsttitlar gavo myeket mer an beraknat; sa in
kOD;lst- oeh formogenhetsskatten 127.6 milj. kr. (bel'. 70 milj.),
~xtra inkomst- oeh formogenhetsskatt 80 milj. kr. (ber. 32
milj.); stampelmedel 74 milj. kr. (bel'. 26.5 milj.), krigskonjunk
turskatt 303.5 milj .. kr..(ber. 40 milj.), tobaksskatt 28.7 milj. kr3
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(ber. 15.5 milj.), brannvinsforsaljningsmedel 8.2 milj. kr. (ber.
4 milj.).. Mindre an beraknat gavo, bi. -a., tullmedel 36.5 milj.
kr. (ber. 70 milj.), sockerskatt' 11.5 .milj. kr. (ber. 21 milj.),
brannvinstillverkningsskatt 3.3 milj. kr. (ber. 8.2 milj.), statens
affarsverksamhet 57.4 milj. kr. (ber. 60 milj.).

I tilliiggsstate1't beraknades tillaggsskatt for 1918 a inkomst
och formogenhet till 35 milj. kr.~· men inbragte 47.6 milj. kr.

Vid borjan av a1" 1918 uppgick kassafonden till 389.3 milj.
kr. Under aret tillfordes densanima overskott med inalles
328.7 milj. kr., varemot for riksstaterna togos i ansprak inalles
·461.6 milj. kr., sa att behallningen 'vid 'arets slut nedgick till
256.4 milj. kr. .

VII.

Riksstaten for ar- 1919 balanserade pa 621.7 milj. kr. Pa,
inkomstsidan voro upptagna: 1) egentliga statsillkomster med
447.1 milj. kr.; 2) inkomste1" av statens produktiva fonder med
58.9 milj. kr. ; 3) i ansprak tagna kapitaltillgangar med 13
milj. kr.; 4) lanemedel med 102.6 milj. kr. (ditrav 94.4 milj.
fast och 8.3 milj. tillfallig upplaning). Bland ~ttgifterna be
raknades: 1) verkliga utgifter till 507.1 milj. kr. och 2) utgif
tel' for kapitalokning till 114.6 milj. kr. (darav for statens
aftarsverksamhet 89 milj., 'utlaningsfonderna 19.8 milj. och av
betalning a statsskulden 5.5 milj. kr.).

Bland de verkliga utgifterna marktes foljande av kristiden
foranledda utgifter: ,- till bekampande av arbetslosheten 4 milj.
kr., till atgarder i prisreglerande syfte 10 milj. kr., till bere
dande av lindring i mindre bemedlades levnadsvillkor 8 milj.
kr., bidrag till odlingsforetag 7.4 milj. kr. samt avsattning till
IrrigstidstilHigg OCll krigstidshjalp 57 milj. kr.· Enar emellertid
sistnamnda anslag endast ar en omforing till 1919 ars tillaggs
stat, torde riksstatens for ar 1919 slutsumma, 621. 7 IIl:ilj.· kr.
bora minskas med sagda anslagsbelopp, 57 milj. kr;, till 564.7
milj. kr.

Tilliigg8staten for 1919 (efter budgetomHiggningell 1918 torde
"tillaggssta.ter komma att bliva regel, i varje fall till dess ifraga
satt omlaggning av budgetaret kommit till stand) balanserade
pa 399'.8 milj. kr.. Pa inkomstsidan .aterfunnos: 1) egentliga
statsinkomster med 28:.9.' milJ~ .kr.; 2) i anspral{ tagna .kapital
tillgangar med 279.1 milj. kr. (av kassafonden 202.1 milj., av
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rusdI'ycksmedeIsfonden 20 milj. kr. samt ovan omformalda om
foring a 57 milj. kr.); 3) lanemedel 91.8 milj. kr. (darav fast
upplaning 60.4 milj. kr. och tillfallig upplaning 31.4 milj. kr.).
Enar emellertid omformalpa av rusdI'ycksmedelsfonden i anspralr
tagna kapitaltiIlgang av 20 milj. kr. i sjalva verket innebar en
dubbelforing av spI'itdrycksaccis torde fran slutsumman for till
laggsstaten for ar 1919, 399.8 milj. kr., bora dragas sagda
belopp, vadan alltsa namnda tillaggsstat. i sjalva verket slutar
a 379.8 milj. ]{r. Av 'tttgifterna vora 293 milj. kr. verkliga
utgifter och 106.8 milj. kr. utgifter for kapitalokning (darav
for statens affarsverksamhet 58.£> milj., for tillfallig forstrack
ning at statens jarllvagar 26.3 milj., till rllsdrycksmedelsfonden
20 milj. kr.).

Bland verkliga utgifter marktes foljande kristidsutgifter: till
bekampande av arbetsloshet 8 milj. kr., till understod for upp
forande av bostadshus med smalage~heter 2 milj. kr., till at
ga,rder for prisreglering a ved 18.5 milj. kr., till atgarder i
prisreglerande syfte 50 milj. kr., till beredande av lindring i
mindre bemedlades levnadsvillkor 29 milj. kr., till dyrtidstillagg ..
119.1 milj~ kr.

De behallna inkomsterna a 1919 ars riksstat uppgingo till
1 277.6 milj. kr. (bel". 1 021.5 milj. kr.).

Ett Herta1 inkomsttitlar under "egentliga statsinkomster"
gavo mer an beraknat; sa inkomst~ och formogenhetsskatten
145. 1 miIj . (bel'. 112 miIj.), extra inkomst- och formogenhets
skatten 127.1 milj. (bel". 84 milj.), stampelmedel 66.9 milj.
(bel". 40 milj.), krigskonjunktursskatten 273 milj. (ber. 80.8
milj.), tllllmedel 100 milj. (ber. 70 milj.), socl{erskatt 17.5 milj.
(ber. 15.6 milj.), 'tobaksskatt 43.5 milj. (ber. 19.5 milj.), brann
vinstillverkningsskatt 6.5 milj. (ber. 2.8 milj.), brannvinsfor
saljningsmedel 12.1 milj. (ber. 6 milj.), maltskatt 2.6 milj. (ber.
0.5 milj.).

A tilliiggsstaten for ar 1919 beraknades spritdrycksaccis till
20 milj. kr., men hal" givit 24.8 milj. kr. Daremot redovisas
·icke nagon inkomst a dell i 1919 ars tillaggsstat upptagna, till
8 milj. kr. beraknade inkomsttiteln "stampelmedel", enar den
behallna illkomsten a sagda titel ingar bland uppborden for
motsvarande titel a riksstaten for samma are

Kassafonden, som vid borjan av ar 1919 nppgick till 256.4
. milj. kr., hade vid arets slut stigit till 441.5 milj. kr.
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VIII.

. Riksstaten for ar 1920 balanserar pa· 707.9 milj. kr~ .Pa,
inkomstsidan aterfinnas: 1) egentliga statsinkomster med 504 ~ 8

milj. kr.; 2) inkonister av stat.ens produktiva fonder med 93;5
milj~ . kr.: 3) i ansprak tagna kapitaltillgangar med 1.1 milj.
kr.; 4) lanemedel med 108~5 milj. kr. (darav fast upplani.ng
102.4 rnilj. kr. och tillfiillig upplaning 6.1 milj. kr.). Utgifts
sidan upptager: 1) verkliga utgifter' med 562.8 milj. kr. ooh
2) utgifter for kapitalokning med 145.1 milj. kr. (daravfor statens'
aftarsverksamhet 90.2 milj., utlanirigsfonderna 17.7 milj., av~

betalning a statsskulden 5.8 milj., "aterbetalning av tillfalliga
lanemedel 25.2 milj.).

Bland verkliga utgifter inga avsattningar till tillfallig lone
reglering for vissa befattningshavare inom den civila stats£or
valtningen m. m; 4.6 milj. kr. ooh till dyrtidstillagg 116 milj.
kr. Da emellertid namnda bada anslag endast utgora omforingar
till 1920 ars tillaggsstat, torde riksstatens for ar 1920 slut
summa, 707.9 milj. kr., bora minskas med sagda anslagsbelopp,
tillhopa 120.6 milj. kr., till 587.3 milj. kr. For bestridande
av utav kristiden foranledda utgifter hava uppforts anslag till
bekampande av arbetslosheten 2 milj., bidrag till odlingsforetag
3.6 milj., atgarder i prisreglerande syfte 5 milj. ooh till lind
ring i mindre bemedlades levnadsvillkor 5 milj. kr.

Tilliiggsstate1~ for 1920 balanserar pa 342 milj. kr. Pa
inkornstsidan aterfinnas: 1) egentliga statsinlromster med 21
milj. ]rr.; 2) i ansprak tagna kapitaltillgangar med 243.7 milj.
(darav av kassafonden 115. 7 milj. oell ovanomformalda om
forillg a tillhopa 120.6 milj. kr.); 3) lanemedel 77.3 nulj. (varav
fast upplaning 71.6 milj. 0011 tillfallig 5. 7 milj. kr.) ~ Av ut
gifter1~a aro 261.3 milj. verkliga utgifter och 80. 7 milj. kr.
lltgifter for kapitalokning (dara"v for statens aftarsverksamllet
70.9 milj., for lanefonderna 1.1 milj., for spannmalslagerllus
1.3 milj. 0011 for aterbetalning av tillfalliga lanemedel 7.4
milj. kr~).

Bland "verkliga utgi£ter markas £oljande lrristidsutgi£ter:
understod at kommuner ID. fl. for uppforande av vissa bostads
byggnader 4 milj., bekampande av arbetsloshet 3 milj., lindring
i mindre bemedlades levnadsvillkor 4 milj. sa-mt "dyrtJidstillagg
186.8 milj. kr.
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IX.

Riksstaten for ar 1921 balanserar pa 912.4' milj ~ kr.' Bland
inkomsterna aterfinnas: 1) egentliga statsinkomster 'mea 570.5
milj.; 2) inkomster av statens produktiva fonder med 69.6 milj. ,;
3) i ansprak tagna kapitaltillgangar med 104.-R milj. (darav
avkassafonden 103.9 milj.);4) Hinemedel med 167.4 milj. (darav
fast' upplaning 166.2 milj. och tillfallig 1.2 milj.). Utgiftssidan
upptager: 1) verkliga utgifter med 716.6 milj. och 2) utgifter
for l{apitalokning med 195.8 ,milj. kr. (darav for statens affars
'verksamhet 141.9 milj., utlaningsfonderna, 20. 7 milj., avbetal
ning a statsskulden 6 milj., rusdrycksmedelsfonden 22.4' milj.
och laneunderstod 4.8 milj. kr.).

,Bland verkliga utgifter inga avsattningar till dyrtidskostnader
vid armen 18 milj. kr., tillfallig loneforbattring for viss personal
inom den civila statsforvaltningen m. m .. 6.1 milj .. kr. och dyr
tidstilHigg 200 milj. kr. Da emellertid berorda anslagsbelopp
utgora omforingar till en blivande tillaggsstat for ar 1921, torde
slq.tsumman for riksstaten for namnda ar, 912.4 milj. kr., bora
minskas med sagda anslagsbelopp, tillhop'a 224.1 milj. kr., till
688.3 milj kr. For bestridande av utav kristiden foranledda
utgifter hava anvisats till understod at kommuner m. fl. for
uppforande av vissa bostadsbyggnader 6.5 milj. och till be-·
redande av lindring i mindre bemedlades levnadsvillkor 2 milj. kr.

IX a.

Statsregleringarna ullder aren 1914-1921 hava saJunda ba
lanserat pa foljande belopp:

I
Efter av- Efter av-

I Till... Till-
I Riks· Higgs- Summa ,drag av Riks- Higgs- Summa drag av

I
I stat dubbel- stat dubbel-I stat foringar stat foringarI

I

273.71
I

I
1914 - 273.7 273.7 1918 675.0 970.61 1645.6 1 638.8

I
1915 384.81 - 384.8 384.8 1919 621.7 399.8 1 021.5 944.5

I, 1916 400.7 - 400.7 400.7 1920 707.9 342.0 1049.9 929.3

I. 1917, 447.0 I 245.0 692.0 I 687.6 ~921 J 912.~! - 912.4 688.3,

1 Harav tt extra tilHLggsstat 52.1 milj. kr.
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x.

Sasom framgar av de forut 'meddelade uppgifterna, hava riks
staterna under krigsaren och tiden darefter svallt ut pa ett satt,
som ej kunnat forutses. Enligt vad den forut lamnade redo
gorelsen jamval ger vid handen, hava emellertid saval inko~ster
som utgifter stigit till avsevart hogre belopp an vid riksstater
nas uppgorande kunnat beraknas. Nedanstaende sammanstall
ning visar statsregleringarnas overskott och brister for aren.
1914-1919.

Inkomsterna- I Utgifterna I I I

Ar Over- lB' I Bespa-l B · I Netto· I Netto· I
skott rlster. oster 0 k tt brist

I
. nngar Ivers 0

1914 .................... :···1 18.8 7.8 I 3.0 13.1 0.9 - I1915 ........................ 31.5 23.0

I

4.0 24.5 - 12.0

1916 ........................ 135.6

I
15.9 4.• 32.7 91.4:

I
-

1917 ........................ 380.2 74.7 5.1 49.8 261.3 -
1918

············ .. ······ .... 1
479.0

I
108.4 73.1

I
115.0 328.7

I
-

1919 ........................ 378.7 57.2 143.0 77.S 387.2 - I

Alla statsregleringarna under krisaren med undantag av 1915
ars hava, sasom synes, givit overskott, for de senare aren upp
gaende till mycket betydande belopp.
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XI.

De vlktigaste statsinkomsterna och deras relativ& betydelse for bUd_
geten under aran 1913-1921.

I

I I I Iupp-I I I I I Ii I

I I Di- I Indi·
bard i .

Istatens IP d IRlks-
! rekta % rekta % I 0/ ro., % b

%1
S:aI

o I verk· I /0 Ifonder 0 I an-I

!Skatter

l
/skatterl! samh.et I ken

i o. dIV.1
I ink. I
I

11913 ........ .1 42.6 17.3 138.7 513.41 6.3 2.6 I . I 6.3 2.5 1 246.152.2

1

21.2

1I 19i4 45.9 19.0 126.1 52.1 7.0 2.9 7.1 2.9 241.9
!

55.8 23.1
1

! 1915 134.3 36.7 142.6 139.0 11.8 I 3.2 68.1 ,18.6, 8.8 2.5 365.6;

I 1916 153.7 37.0 166.1 40.0 12.1 . 2.9 74.6 18.0: 8.8 2.1 415.D
I I! 1917 373.1 58.9 150.1 23.7 11.7 1.9 90.4 14.81 8.1 1.2 633.4

i 1918 570.6 69.8

1

167.2 20.4 11.6 1.4 68.5 8.4 j 817.9
i I

1

1919 552.6 64.1 275.4 31.9 17.3 2.0 16.7 2.01 862.0

! 1920 (her. I
42.21

I
; belopp) 00. 381.1 44.6 360.8 25.1 2.9 88.4 10.sl 855.4

1921 (ber.; I r

11.8

!
endast riks-

306.8 I47.91 1 1I.s
I i

staten) .... 001 252.4 39.4 69.6 10.9!
I

640.11-

Procentsiffrorna ange inl{omsttitlarnas andel av den i sista
kolumnen upptagna summan, vilken innefattar alIa statsinkom
ster utom i ansprak tagna kapitaltillgangar och lanemedel.

Till direkta skatter aro i denna sammanstall11ing hanforda
foljande:

1) inkomst- och formogenhetsskatter; 2) beviIIning av fast
egendom samt av inkomst; 3) bevillningsavgifter for sarskilda
formaner och rattigheter; 4) mantalspenningar; 5) krigskonjunk
turskatt ffi. ID.

Till indi'1"ekta $katter hava forts: 1) stampelmedel; 2) lastpell
ningar; 3) tullmedel; 4) sockerskatt; 5) tobaksskatt; 6) brann
vinstillverkningsskatt; 7) rusdrycks- (brannvins-)£orsaljllingsmedel;
8) maltskatt; 9) punschskatt; 10) spritdrycks- (spirituosa-)accis
m. m.

Uppborden i statens verksamllet och diverse in.komster aro~

sasom' synes, av mindre betydelse.

1 Hari inga ja,IDval inkomsterna ay postsparbanksrorelsen.
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De produktiva £Ollderna inlle£atta statsmedel, placerade
statens jarnvagar, post, telegra£, vatten£allsvel"k, domaner, aktier
och utlanings£onder m. m.

Riksbankens vinst hal" under de senare aren reservel"ats for
dess egen rakning.

Av de meddelade siffrorlla fralngar, att under krisaren en
mJrcket stor £orsl{jut.ning i statsinkomsternas relativa. betydelse
for budgeten agt. rum, ehurll en viss atergang skett £1". 0 ... m.
ar 1919.

XII.

Behn.llna inkomstel' av de direkta statsskattel'na under al'en
1913-1921.

Blalld illkomst- oel1 formogenhetsskatter llava medraknats £()r
al" 1918 en extra inkomst- oell £ormogenhetsskatt 80 milj. kr.
Doh ell tilHiggsskatt for samma al" 47.6 milj. l{r. samt for aT
1919 extra inkomst- ooh formogenhetsskatt 127.1 milj. kr.
Bland "ovriga skatter" aro for ar 1915 medraknade varnskatten
89.1 milj. }rr., aren 1917 ooh 1918 tonnageavgift a resp. 7.1
Dcll 6 rnilj. kr. oell ar 1.921 byggnadsskatt 6.5 milj. }{r.

I-lagglu..nd. Promelllorin. 2
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XIII.

Inkomst- oeh formogenhetsskatt till staten .under aren 1918-1919.

1913 .

1914 .

1915 .

1916 .

1917 .

~:~::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::I

Taxerat
belopp

1 802.3

1 936.0

1 932.0

2483.6

3616.7

4511.9

5 74].4

Utraknad I Skatt i %
skatt av tax. bel.

40.8 2.3

44.2 2.3

42.9 2.2

66.2 2.7

112.5 3.1

260.3 1 5.8
276.6 2 4.8

XIII a.

Taxel'iI!gen till inkomst- och formogenhetsskatt aren 1918 och 1917.

1913 ..

]~n7 ..

Enskilda skattskyldiga och II Aktiebolag och solidariska
m ed dem likstallda bankbolag

Sammanlagt -, Uti aknad II Sammanlagt I Taxerad
I

Utraknad
tax. belopp I skatt knpital inkornst skatt

I 1481.4
I

27.7 I 2762.0 319.9 13.1

II 2560.1 I 57.9 3 636.~1 1060.7 54.4

XIV.

Utdebiterade kommunalutskylder m. m. under aren 1918 och 1919.
(Kopingarna aro ej medtagna.)

Beraknad
beskatt·
ningsbar
inkomst

Utd b't d Ut'k'd . Utdebitering i medeltal
~ e 1 era e so/YJ er 1 per 100 kr inkon1st

kommuual- /0 av --.------- _
utskylder inkonlst Stader I Landskom.

muner

I

~:~: ::::::::::::\
3 108.3

390Ls

215.3

310.9

6.9

8.0

7.09 I
8.56 I

6.62

7.02

1 InleL extra inkomst- och fornl0genhetsskatt saInt tilHLggsska,tt.
» »
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xv.

Behallna inkomster av de indirekta skatterna under aren 1913-1921.

Starn-I Last-I T11 Is k IT b k I Rus- Iu· 0 C er- 0 a s-
pel- :pen- medel skatt skatt drycks- Summa

medel nlngar skatter

1913 ........................... 18.6 I 69.71 20.9 29.5 138.7

1914 ........................... 17.1 0.8 58.2 21.6 28.4 126.1

1915 ........................... 16.2 0.8 54.9 23.9 46.8 142.6

1916 .......................... 25.1 0.8 61.0 20.3 15.3 43.6 166.1

1917 ........................... 52.7 0.5 42.5 10.7 18.9 24.8 150.1

1918 .......................... 74.0 0.4 36.5 11.5 28.7 16.1 167.2

1919 .......................... 66.9 0.6 100.0 17.5 43.5 46.9 275.4

1920 (ber.) .................. 71.5 0.7 146.1 25.0 44.4 73.1 360.s

1921 (ber. i riksstaten) 5n.o 0.8 110.0 19.0 40.0 82.0 306.8

Under aren narmast fore ar 1919 foretedde, sasom synes,
flertalet hal" ifragavarande skatter en stark nedgang. Sasom
nlan kunde v~nta, stego tullinkomsterna kraftigt under ar 1919.
Denna okning fortfar jamval under ar 1920. Aven.inkomste~na.

av socker- och rusdrycksskatterna aro fran och med ar 1919
stadd.a i stark stegring. Tobaksskatten uppvisar alit ifran sitt
forsta ar en stadig okning.

XVI.

Statens inkomster av alkoholhaltiga drycker och tobak under iren
1913-1921.

Inkomsterna av al}{ollolhaltiga drycker utgoras av brannvins-,
tillverkningsskatt, rusdryeks- (brannvins-)forsaljningsmedel (sedan
1915), maltskatt, punsehskatt (upphavd 1920), spritdryeks-.
(spirituosa-)aecis (aren 1917 -1919), omsattnipgs- och utskan}{
ningsskatt a slJritdrycker (fran 1920) s~mt inkomsterna av tobak
av tobaksskatt oell utdelning i aktiebola,get Svens~a tobaks
monopolet (bada seda.n 1916). Hartill kOID_IDa tullillkomster a
dessa varor.
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IAlkoholhalt.I
I drycker

j~j~ :::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::j ~~:~ I

I1917 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 31.2

1918 1 22.4.
i1~19 0 •••••••••••••••••••••••• 1 61.4

1920 (ber.) 1) . 73.1

1921 (ber. i riksstaten) ! 82.0

.Tobak Summa

6.s 42.0

7.4 41.2

6.7 60.0

22.0 72.2

29.4. 60.6

36.n 59.3

59.4 120.8

52.1.

46.4

Nedgangen i inkomsterna av alkoholhaltiga drycker Ullder areli
nal'mast efter ar 1915 berodde pa den inskrankta tillverkningen
under krisal'ell av bl'annvin oeh maltdl'yckel'.

Inkomsterna av spil'ituosa aro emellertid ej i sin helhet be
hailen inkomst for statsverket. I samband med indragning
av bl'annvinsfol'saljningsmedlen till statsverket beslot namligen
1913 ars riksdag, att viss ersattning harfor arligen tills
vidal'e skulle utga till stader, kopingar, landsting och IlUS
ha1lningssallskap, vilken ersattning hittills belopt till omkring'
9 milj. kr. al'ligen.

Dessutom har ril{sdagen beslutat, att vad av inkomsterna a,r
spirituosa overstiger visst belopp skall avsattas till en stats
verkets fond av rusdryeksmedel, avsedd att i fl'amsta rummet
anvandas for reglering av sadana ekonomiska fol'haJlanden, som
aro en foljd av mera ingripande atgarder till rusdryekshante
ringens begransande elier avveckling samt i sarskilda fall till
andra soeiala andamal. - Statsverkets inkomster av spirituosa
berakllas ar 1920 uppga till i runt tal 89 milj. kr., oel1.
fonden torde komma att tillgodoforas omkring 34 milj. kr.

Av rusdrycksmedelsfonden anvandes ar 1917 4.4 milj. kr.
dels till krigstidstillagg at vissa be£attningshavare dels till
understodjande av arbetslosa. Vid 1919 ars slut uppgiek fon
den till c:a 11.7 milj. kr. 1920 ars riksdag hal' medgivit, att
for bildande av ell statens bostadslanefond a 30 milj. kr. rna.
som Ian fran rusdrycksmedelsfollden .disponeras for va.rt oel1 ett
av aren 1920 oeh 1921 15 milj. kr.

1) Till de beraknade siffrorna f~r 1920 och 1921 skola Htggas tullinkoDlster.
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I fraga om stats'verkets inkomster av tobak fir att marka,
att enligt anslag a riksstaterna av lanemedel utbetalats samman
lagt 28.9 milj. kr. i l{ostnader for tobaksmonopolets inforande.

XVII.

Debiterad inforseltull a sarskilda varuslag aren 1918-1919.

ISpann-I I I

Alko- I.. I J arn,
Ovriga Isummalholhalt. Vavna- stal.,I mal IKaffe ISoeker Tobak d k I der /maskm.rye er m. m.

I
I I

I
I

1913... 12.5 4.1 0.3 6.8 5.7 7.0 7.5 I 25.8 69.7

1914... 7.9 3.5 0.3 7.4 5.4 5.8 I 7.3 I 21.4 59.0I I

1915... 0.7 I
4.8 0.1 6.7 6.5 6.2 j 7.6 I 21.8 54.4:I

I

I
1916... 0.2 I 4.6 0.1 5.6 6.7 7.5 11.2 24.1 60.0

1917... 0.1
I

1.0 0.7 5.7 6.5 5.5 6.4 16.0 41.9I I

1918... 0.1 I 1.3 1.2
I

1.5 6.6 15.3 35.73.4 6.3 'j
1919... 0.6 ! 4.7 O.!) 8.2 14.5 Beloppen ej kanda -

X'VIII.

Samtliga skatter iren 1918-1918 (med und. f. tingslagen).,

I 304.8

306.1

Till landst. Tilllands-IT'll t"d II I

o?h va.gh~ll- kom- I ;ch
s
~ ~r Summa I

mngs<hstrlkt mUller Y I I
I
I 19.4 43.2 59.6
!
I 21. 9 45.7 60.3

j 25.0 48.0 I 69.9 421.2 I
I 28.6 50.0 74.9 I' 474.6 I

I
- I - - - I

'----.-----' i
275.0 1 017.1 ~

, Till staten

IEgentliga I Skogs
I stats- vards-
! skatter 1 avgifter

I I
1913 ············1 181.3 I 1.3
1914 172.0 1.2

1915........ 276.9 I 1.4

1916 . 319.8 I 1.3
I

1917 1 523.2 I 2.3
I1918 2 737.8 4.3

1 Uppgifter rorande kommunalskatter finnas ej tillgangliga f5r Ar 1917.
2 Uppgifterna for ar 1918 aro endast preliminara.

Bland de egentliga statsskatterna aro upptagna samtliga i
riksstaten uppforda skatter, saledes aven tullar och acciser.
Skogsvardsavgifterna inflyta till statsverket, men disponeras a,r
lokala myndigheter.
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Skatterna till landstingen utgoras av landstingsskatt, sjuk
vardsavgift och bidrag till skjutsentreprenader samt till vaghall
ningsdistrikten av vagskatt och uppskattat yarde av natura
unq.erhallet.

Skatterna till kommunerna utgoras av skatter, debiterade a
beskattningsbar inkomst, personliga avgifter, skogsaccis, natura
prestationer, fattigvard in natura, artistskatt, hundsl{att m. ID.

XIX.

Skatterna till stat oeh kommun i kronor per i~vanare.

I Till staten ITill kommu-! Summa ITullar och I Andra
ner acciser I skatter

1913 ............ 35.27 21.78 57.00 I 23.99 33.01

1914 ............ 33.82 23.61 57.33 22.32 35.01

1915 ............ 49.32 25.08
I

74.40 22.50
I

51.90

1916 ............ 56.07 26.76 82.88 24.47 58.86

1917 1 ......... 90.99

I
- - 16.76 -

1918 2
.•..•.... 1 127.78 47.00 175.00 15.97 159.00

1 Uppgifter r6rande kommunalskatter finnas ej tillgangliga for ar' 1917.
~ Uppgifterna for Ar 1918 aro endast preliminara.

xx.

Skatterna till stat oeh kommun, fordelade I X' av samtliga.

I
I

Till staten
Till kommu. Summa Tullar och Andra

ner acciser skatter

1913 ............ 59.91 40.09 I 100 39.40 I 60.60

1914 ............ 56.58 43.42

I

100 35.35 64.65

1915 ............ 66.07 33.93 100 29.82 70.18

1916 ............ 67.66 32.34 100 29.54 70.46

1917 1 ......... -
I

- 100

I
- -

1918 2 ......... 72.96 ,27.04 100 9.12 90.88 .

1 Uppgifter rorande kommunalskatter finnas ej tillgangliga for ar 1917.
2 Uppgifterna {or ar 1918 tiro endast preliminara.
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XXI.

BeskattningsatgA.rder under !ren 1914-1920.

a) De direkta skatterna.

Sasom av meddelade siffror framgar, hal" under de senare
aren den direkta beskattningen erhallit en helt annan betydelse
an forr i forhallande- saval till de indirekta skatterna som till
statsinkomsterna i deras helhet. Hiirtill hal", bland annat, bi
dragit dels att under krigsaren nya direkta skatter inforts ocb
skarpningar gjorts i redan bestaende, dels ock att vissa av de
indirekta skatterna blivit sankta eller suspenderade.

Har nedan foljer en kortfattad redogorelse for de viktigaste
av de beskattningsatgarder av olika slag, som vidt.agits under
krisaren.

1) Krigskonjunkturskatten.

Denna skatt, sam utgatt fran och med ar 1916 och drabbat
viss merinkomst, har, sasom framgar av redan lamnade llpp
gifter, inbragt mycl{et betydande belopp, vida overstigande vad
som kunnat berakllaS. I 1916 ars riksstat var denna skatt
upptagen med 9 milj., men inbragte 85.7 milj. kr. For ar
1917 beraknades densamma till 20 milj., men gay 251 milj. kr.
Motsvarande siffror for aren 1918 och 1919 hava varit 65
resp. 303.5 milj. och 80.8 resp. 273.0 milj. kr. For de fyra aren
1916-19 hal" denna skatt salunda inalles tillfort statskassan
ej mindre an 913.2 milj. kr.

Enligt riksdagens beslut skall taxering till krigskonjunktur
skatt icke aga rum betraffande vinst, som uppkommit efter 1919
ars utgang, d. v. s. taxering skall ske senast ar 1920. ° For
sistnamnda ar ar skat-ten beraknad till 75 milj. kr. Om detta
belopp inflyter, }{ommer sammanlagda beloppet av denna oskatts
avkastning att uppga till inemot en miljard kr.

Krigskonjunkturskatten inflyter forst aret efter det, °i vars
riksstat den ar uppford. Man hal" alltsa att aven under ar
1921 rakna. med densamma bland statsverkets kassainkomster.

2) Tonnageavgiften.

Riksdagen beslot ar 1916 .inforande av en tonnageavgift d.
v...s. en tillfalligO °beskattning a sjofarten, avsedd som bidrag
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till bestridande av de genon1 hoga frakter stegrade kostnaderna
for inforsel av vissa varor.

Avgiften for ar 1916, som ej npptogs i riksstaten, inbragtt~

7.1 milj. kr. Da avgiften fornyades 1917, uppfordes den i
riksstatell for ar 1918 ooh beraknades till 5 milj. kr. men gav
() milj. kr. Avgiften ,hal" sedermera ej ,blivit fornyad.

3) Extra ·inko1nstskatt oeh tillaggsskatt.

Riksdagen beslot ar 191 7 for ar 1918 en extra inkomst- oeh .
formoge!J~hetsskatt a inkomster over 6 000 kr. Skatten utstraek
tes sedermera att omfatta aven 1919, ehuru efter nagot andrade
grunder; sa voro inkomster upp till 10 000 l{r. fria. For bo..
lag gallde sarskilda bestfimmelser. - Ifragavarande skatt be
raknades inbringa ar 1918 32 milj. kr. och ar 1919 84 milj.
'kr., men hal" givit betydligt mer, namligen resp. 80 milj. oell
127.1 milj. kr.

AI' 1918 beslots vidare en tilliiggsskatt for samma ar a in
komst over 100 000 kr. med en skala, stigande fran 1 % till
10 %, som uppnaddes vid 900 000 }{ronor. Bolag', vilkas in
komst 1918 oversteg 5 %' av aktiekapitalet, skulle utgora skatten
enligt sarskild skala med procent, stigande fran o. R6 till 5 %.

Denna tillaggsskatt, som ej fornyats, inbragte 47.6 milj kr.

4) Forii/ndringa'l" betraffande inko11't8tskatte1~.

1919 ~rs riksdag antog vissa ganska genomgripande forand
ringal' betraffande inkomst- och formogenhetsskatten, avseende
att utgora forsta steget till denlla skatts reformerande i syfte
att framdeles inom dess ram skulle kunna i man av behov ut
tagas de intakter, de extraordinara sl{atteformerna och sarskilt
krigskonjunkturskatten dittills lamnat. Skattetarifferna ordnades
sasom genomsnittstariffer, betecknande ett slags grundtaxa, vilket
i forfattningen ,uttryekes sa, att skatt ut-gar med viss proeent
av de enligt vissa angivna grunder utrakllade grundbelopp. Alit
efter behov kan genom ell enhetlig procentuell oklling e11er
minskning av skattesatserna uttagas mer eller mindre an grund
beloppen. Tariffell for e~skilda personer avser att oka skatte
bordan for de storre inkomsterna fran 30 000-40 000 kronor.
Skattetariffen for bolagen borjar lagre an den forutvarande
med fortsatt progression forbi forutvarande hogsta procent 5.85
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intill 12 procent e11e1" samma maximum, som i tariffen for en
skilda. De skattefria avdragen med hansyn till den personliga
skatteformagan hos enskilda hava pa ett genomgripande satt
omgestaltats och utvidgats. 'Vidare info1"des en ytterligare be
skattning av bolag, den s. k. B-skatten, som drabbar fondav
sattningar och avser att i viss mall halla statell skac1eslos for
den skatteforlust, som orsakas darigenom att en del av bolagets
arsvinst, fonderas i stallet for att utdelas till delagarna oeh sa,
medelst undgar den dubbelbeskattning, som traffar utdelning.
Utdelas sedermera fonderade medel, restitueras dara erlagd skatt,
detta dock endast vid utdelning "i vanlig oidning", varem~t

B-skatten blir definitiv i fraga om fonderade medel, som till
faiia delagarna i skifte ~Iler till foljd av aktiekapitalets nedsatt
ning. B-skattutgar med viss procent av ett grundbelopp, som
beraknats till 2 proeent a den del av den taxerade ink'omsten,
sam icke i vanlig ordning lltdelas till delagarna, dock efter
avdrag av }{ronoutskylder. B-skatten hal" for ar 1920 beraknats
t.ill 6.5 milj. oeh for ar 1921 till 5 milj. kr.

5) Nojes8katte'J~.

I detta sammanhang ma namnas nagra ord om denlla skatt.~

ehuru den ej ar en statsskatt utan kommunal. 1919 ars riks
dag antog en lag om ratt for kommun att upptaga sarskild
avgift vid vissa offentliga nojestillstallningar, gallande fran den
1 oktober 1919. Skatten upptages i form av skatt a biljett.
oeh utgar med V1sst belopp i forhallande till biljettpriset.

6) Byggnadsskatt.

1920 ars riksdag har beslutat, att till framjande av bostads
produktionen skall under vartdera av aren 1921 och 1922 i
stader, kopingar oeh andra samhallen, dar byggnadsstadgan for
rikets stader ar gallande, till staten 11tgoras en sarskild skatt!
benamnd byggnadsskatt. Denna skall erlaggas av agare till
bebyggd annan fastighet an jordbruksfastighet och utga med
20 ore for varje 100 kr. av 1918 ars taxeringsvarde. Fastig
het med taxeringsvarde under 15 000 kr. och sadan, vars a,
byggnaders yarde ej uppgar till 10 000 kr., aro fria.

Denna skatt ar for ar 1921 berakna,d till 6.5 milj. kr.
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b) "Den indirekta beskattningen.

"Vad forst angar stiimpelskatterna beslot riksdagen ar 1917
fordubbling till den "1 april 1918 av deli vid kop och byte "ut
gaende fondstampeln a aktier och banklotter m. m. Vidare
llojdes lagfarts-, aktie- och obligationsstampeln samt infordes
vissa nya stampelskatter. .Avenledes beslots en hojning avarv
sJratten. Merinkomsten beraknades till inalies 6 milj. kr. 
AI" 1918 beslots forlangande" av den aret forut beslutade £01"
dubblingen av fondstampeln till den 1 april 1919.

1918 ars ilrtima riksdag beslot ytterligare en fordubbling av
stampelavgiften vid kop och byte av fondpa.pper" for tiden 1
december 1918-30 juni 1919, varigenom stampeln skulle vid
kop upp till 200 krollors vardeutgora kr. 1: 20 och vid kop
darutover kr. 1: 20 for varje paborjat "belopp av 200 kronor.
Samtidigt hojdes stampeln vid overlatelse av obligationer fran
10 till 20 ore. Fordubblingen hal" sedermera forlangts forst
till den 1 juli 1920 och sedan till den 1 juli 1921.

Genom beslut av 1919 ars riksdag infordes viss andring i
forordningen om arvskatt och skatt for gava, inne£attande en
hojning av gallande skattesatser" med omkring 25 procent. De
lagsta och hogsta skattesatserna "bliva i klass I resp. 0.75 oeh
10 %, i klass II resp. 0.70 och 15 %, i klass" III resp. 1.25
och 15 % samt i klass IV resp. 1.25 och 20 .%.

1919 ars riksdag "beslot dessutom en siirskild stampelavgift a
lyxva'ror, som skulle utga i vissa fall vid kop, byte e]ler illforsel
till riket av parlor och adla stenar samt vissa guld-, silver- och "
platinaarbeten. Stampel utgar endast a forelnal over 300 kronors
yarde. Lagen gallde till 1920 ars utgang, men hal" forlangts
av samma ars riksdag till utgangen av ar 1921.

Vad sedan betraffar" tullarna, hal" tullfrihet under langre eller
kortare tid varit" medgiven vid import av vissa slag av spann
mal och mjol, flask, kott, ost, smor m. fl. livsmedel. Denna
tullfrihet gaUde till utgangen av maj 1920. Sedermera har
i fraga om spannmal och mjol beslutats, att ovid import under
tiden 1 juni 1920-31 maj 1922 skola "utga s. k. glidtullar,
vilkas storlek beror pa forhallandet mellan inhemska normal
priset och beraknade importpriset.

I ovrigt hava under ifragavarande tid nagra vasentliga for
andringar betraffande" tuliarna ej forekomniit. Sockertullen har
nedsatts 's-eilast ar 191 7 och tullen a vissa" andra varor har
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upphavts eller nedsatts. Daremot hal" tullen £01" vissa lyxvaror
blivit hojd.

Ett par nya iIidirekta skatter hava tillkommit, namligen
tobaksskatten och 8pirituosaaccisen.

Da riksdagen ar 1914 beslot inforande av statens tillverk
ningsmonopol a tobak bestamdes, att i varje .tobaksvaras pris
kurantpris sl{ulle inga skatt med belopp, som enligt sedermera
vidtagen forhojning vaxlar mellan 15 och 30 % for olika varor.
Basom framgar av a annat stalle meddelade uppgifter, hava
statens inkomster av tobaksskatten varit ganska betydande.
Utom denna skatt hal" staten ej obetydlig inkomst av utdel
ningen a stamaktierna i det for monopolets handhavande bi!
dade aktiebolaget.

1916 ars l"iksdag beslot' palaggande av en spirituosaaccis,
som skulle utga vid forsaljning av de final"e brannvinssortel"na.

Accisen fornyades sedermera for 1918 och 1919, det senare
aret under namn av spritdrycksaccis. Den hal" for aren 1917 ~

. 1918 och 1919 inbragt resp. 3.4, 3 och 25 milj. kr. ellel"
sammanlagt 31.4 rnilj. kr.

For att tacka beraknad brist i 1920 och 1921 ars riksstatel'
hal" riksdagen ar' 1920 beslutat att fran den 1 juli 1920 ater-

.infora accisen i form av en omsattnings- och utskankningsskatt
~ spritdryclrer. Dell forra skall utga med 25 % av det belOPP,
for vilket rusdryeksforsaljningsbolagen inkopa rusdrycker, och
den senare med 2 kr. for varje liter spirituosa, som ut
skankes. Dessa skatter hava beraknats inb1"inga a1" 1920 20
milj. och ar 1921 41 milj. kr.

I ovrigt ma betraffande de indirekta skatterna anmarkas,
att riksdagen aren 191 7 och 1918 beslutat viss nedsattning av
sockerskatten samt att 1920 ars l"iksdag beslutat viss hojning
av malt8katte'}~. Punschskatten hal" enligt beslut av 1920 ars
riksdag blivit upphavd och i stallet hava vissa forhojnillgar av
tullsatserna a bl"annvin och sprit beslutats.

Namnas rna till sist i detta sammanhang, att jarnvags-, post
och telegraftaxorlla upprepade ganger blivit hojda under kris-

'0al"en.
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XXII.

~tatsutgiftel'naoeh deras l'elativa b~tydelse for bUdgeten
under aren 1914-1921.

I . I Utgifter
I Verkliga 1% avalla f5r % avalIa Summa
I utgifter I utgifter kapital- utgifter, utgifter

okning

1914
I

214.8 78.5 I 58.9

I

21.5 I 273.7'1······························1 I

1915 I 273.2 71.0 I 111.6 29.0 I 384.8

1916 ::::::::::::::::::::::::::::::1 336.2 83.9 I 64.5 I 16.1
I

400.7! I

1917

::::::::::::::::::::::::::::::1
I

79.3 'j 91. 7 1 I 20.7 442.6350.9 I
i I

406.3 1 I1918 902.0 I 68.9 i 31.1 1308.3! !
1919 ·········:····················1 743.1 78.7 i 201.4

I
21.3 944.5I

1920 .........................-..... 1 703.4 75.7 I 225.9 24.3 929.3

19212
••••••••••••••.•••••..••••.•.• ! 492.5 71.6 I 195.8 I 28.4 688.s!

Siffrorna avse de anslagsbelopp, som av riksdagen anvisats
a resp. ars stat.

Utgifterna for kapitaloklling innefatta utgifter for statens
affarsverksamhet ooh lltlaningsfonder, avbetalning a statsskulden
m. m.

XXII a.

Vel'kllga utgiftep under aren 1914-1920.
(Enligt riksstaterna jamte tilHiggsstater.)

I

4 o. 516. ht./7ht Cfi·1 I I I \.. I :8 ht 9 ht. R" t Ovriga ISumma i
( kl' (jord- I

.. an or I

Ovr. a t t verk- verk- I
ht (for, I CCiVil-/ nans-

j
ec '1 b I ht. ISk~~e~l1ig~ Ut-rig~ ut·1svaret) dep.) dep.) dep.) d r.- ,

ep.) gtfter glfter I
. !

1914...... 83.2 23.3 18.9 33.0 10.1 I 19.8 25.5 I 1.5 214.8

1915······1 91.0 27.6 28.9 38.6 14.2 I 20.6 28.6 23.7 273.2

1916...... 144.6 27.5 28.0 38.9 : 12.9

I
20.0 33.1 31.2 336.2

1917...... 157.5 30.9 28.7 41.1 14.8 20.7 40.5 16.7 350.9

1918...... 393.9 80.9 44.2 71.4 191.3 44.6 57.1 18.6 902.0

1919...... 203.7 78.4 72.8 102.7 133.2 55.4 63.4 33.5 743.1

1920...... 202.4 84.5 56.4 162.0 49.2 67.4 75.3 6.2 703.4 !

1 Hartin komma de i dessa ars tilHiggsstater uppf<.)rda anslagen till finansi
ering av kristidskommissionerna.

2 Endast riksstaten.
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Med avseende a utgifterna under de olika huvudtitlarna rna
endast namnas, att utgifterna under 4:de och 5:te huvudtit
larna avse militara iindamal jamte vissa utgifter for han
deln under 5:te huvudtiteln. De rent militara utgifterna,
som ar 1913 uppgingo till c:a 40 % av alia verkliga ut
gifter, hava sedermera varit stadda i relativ nedgang och be
raknas for ar 1920 uppga till c:a 29 % av verkliga ut
gifter. - Den starka stegringen av utgifterna under 9:de
huvudtiteln aren 1918 och 1919 beror pa de stora utgifterna
nnder namnda ar for diverse kristidsandamaJ.

L~III.

Anslag av fasta hinemedel under aren 1918-1921.

Sasom a anllat stiille £ramhaIles, hal" aven under krisaren
den principell strallgt iakttagits, att fast upplaning skett endast.
for produl{tiva andamal. Nedanstaende sammanstallning visar
de belopp, som fran och med ar 1913 varit i budgeterna an
·visade att utga av fasta lanemedel.

1913 44.~

1914 42.R
1915 42.5
1916 53.7
1917 77.H .

1918 144.!-I
1919 154.8
1920 174.0
1921 166.2 1

Anslagell hava anvisats for statens af£arsverl{samhet (post, tele
gra£, jarnvagar, ,rattenfall) och lltlaningsfonder (for enskilda
jarnvagar, egnahem m. m.) iivensom till kostnader for tobaks
nl0nopolet, spannmalslagerllus och. inkop av alrtier ffi. ffi.

XXlv~.

Anslag till de affarsdrivande vepken oeh utlaningsfonderna under
aren 1918-1921.

Till affarsdrivande verk hanforas jarllvagar, post, telegraf
och telefon, vattenfallsverk och domaner.

1 Endast riksstaten.
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1913 .

1914 · .

1915 .

1916 .

1917 .

~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::I
1920 .

1921 2 .••...•••.•••••.••..•...•..•••••••••.••••.

33.1

30.8

32.7

32.0

56.8

118.5

139.2

160.7

140.9

7.0

9.4

7.6

5.2

8.8

17.4

8.2

0.4

1.0

40.1

40.2

40.3

37.2

65.6

135.9

147.4

161.1

141.9

Utl~

nings
fonder 1

11.7

11.6

9.9

2.2

12.0

17.9

21.8

18.8

20.7

Under aren 1918 och 1919 hava darjamte statens jarnvagar
sasom tillfallig forstrackning uppburit av tillfalliga lanemedel
60.3 milj. kr. samt av egentliga statsinkomster 11 milj. kr.

Inalles hava till de affarsdrivande verken (med undo for
domanverken) under aren 1855-1919 anvisats c:a 1 300 milj.
kr. och till utlaningsfonderna inemot 100 milj. kr.,

xxv.

Statens affArsverksamhet aren 1914-1919.

Disponerat kapital.

fallsverk

12.5 87.8 630.3 95.0 232.6 I 1058.2

13.0 ,91.8 654.8 107.1 232.9 1099.5

14.5 99.6 I 689.6 119.2
I

231.4 1154.4

16.8 117.0
I 733.9 132.1 231.6 1230.9

I
22.1 146.8 798.7 153.1 249.7 1369.9

18.0 I 181.0 915.0 179.0 278.0 1571.0

I post-I Telpgraf -I Statens I Statens I Statens I Till
'verket verket jarnvagar vatten- domaner sammans

1914

1915

1916

1917

1918

1919

,I

'i: 1 Till utUtningsfonderna (for jarnvagar, egna hem OL nl.) hava s~ gott 80m

uteslutande lanemedel anvisats.

2 Endast riksstaten.
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Siffrorna ange. hela det disponerade kapitalet i medelt.al un
der aret. Det av statens domaner disponerade kapita.let utgor
det uppskattade vardet av statens skogar och ovriga domaner.
For ovriga verk utgores kapitalet av de medel, sam riksdagen
anvisat t.ill kapitalokning for dessa verk.

XXVI.

AVkastningen av statens aff4rsdrivande verk, aktier oeh utlanings
. fonder m. m. under aren 1913-1921.

I . I· I D~·IAk.
I Stats. IArbe~

Vat- Utlan.-I verkets ta:.for. Sum-P t Tele- Statens t
os v. f'" en- ma- . fonder (Ond av~ak. IDa

,gra v. Jarnv. Ifallsv. ItIerner rusdr.- rlngs-
medel fonden

I
I

I I
1913 ......... 4.2 6.3 21.9 1.5 10.3 2.5 4.0 - 1.5 52.2

1914 ......... 3.9 7.9 23.4 1.8 11.7 2.0 3.6 - 1.5 55.8

1915 ......... 5.0 10.7 27.5 2.8 16.5 1.7 3.9 - - 68.1

1916 ......... 6.7 12.8 24.6 4.6 19.4 2.5 4.5 - - 74.6

1917 .......... 9.0 14.5 7.3 5.7 43.1 6.2 4.6 - - 90.4

1918 ......... 1.8 8.1 1-7 60.3 5.9 41.6 I 6.2 4.5 0.4 - 8.2

1919 ......... 1.0 0.9 -711.1 1 6.3 32.0 10.4 6.0 0.3 - 45.82

1920 (ber.) -;- 3.0 7.4 28.6 8.0 29..1 9.2 5.5

I
0.3 -

1
85

.
4

1
1921 ( » ) \ 4.5 3.0 6.7 33.5 15.6 5.9 0.4- - 69.6 I

Resultatet av statens Jarnva,gars drift under januari- juni
1920 utvisar ett overskott av 12.6 milj. kr. mot en forlust av
21..2 milj. kr. under samma tid 1919. .

Sasom framgar av de meddelade siffrorna, uppnadde statens
jarnvagar. under de ar, for vilka avslutade ra,kenskaper £ore
ligga, sin llogsta vinst ar 1915, post och telegraf tva ar senare ..
Vattellfallsverken uppvisa daremot standigt stegrade si£fror ..
Den storsta il1komstokningen uppvisa statens domaner.

Avkastningen av statens affarsverksamhet i dess heillet har
under ifragavaran~e ~i,r gatt tillbaka, am behorig hansy'n tages

1 Under samma Ar uppvisade de enskilda jarnvagarna en sammanlagd vinst
avo 12.8 milj. kr.

2 Avkastningen av statens afHirsverksamhet for A.r 1919 redovisas i rikshuvud
boken forst ar 1920, under vilket ar berorda avkastning inlevereras till stats
verket.
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till penningvardets fall. Sii,rskilt otillfredsstallande val' resul
tatet av 1918 aI'S rorelse, som for kommunikationsverken ut
visade en brist av 44.5 milj. kr.

XXVII.

Statens aff4FsveFksamhet aFan 1918-1919.

Overskott i % AV kapitalet "1

I Post- ITelegr.af-1 State-ns I fV~tten-_I Statens I Tillsam-

I
'

I verket verket jarnva,gar a k~:er domaner mans

I---"'"!---......--!----------!---~---
1913

1

1

1 35.91 7.691 3.68 I 2.361 5.841 4.55 ·

1914.................. 31.28 8.99 I 3. 72 1 1.89 i 5.02 I 4.60

1915 j 38.91 11.67 I 4.21 2.52 I 7.08 ! 5.68

1916 1 45.84 12.37 I 3. 57 1
1

3.86 8.38 5.85

1917 l 55.49 12.39 I, . 0.99 4.31 18.61 6.47

1918 i 8.30 5.52 i -;- 7.55 I 3.85 16.67 -;- 0.21

) 1919 i 5.71 0,48 I -..~-1.21 I 3.52! 11.47! 1.85

XXVIII.

AV kFistiden fOFanledda statsutgifter.

a) Neutralitetskostnaderlla..

l{ostnaderna for neutralitetells uppratthallallde hava uppgatt till
foljande belopp: ar 1914 46 milj., 1915 56 milj., 1916 64.R
milj. och 1917-18 97.5 milj. kr. eller sammanlagt 264.3
milj. kr., varav 25.5 milj. kr. atgatt for vissa materialanska££
llingar. Dessa kostnader, vilka till stor del bestredos av till
£alliga lanemedel, blevo sedermera budgetmassigt tackta i 1916
och 191 7 a,rs" riksstater samt 1918 aI'S riksstat och tillaggs
stat. Slutbetalningen av neutralitetskostnaderna skedde emel
lertid i verkligheten forst senare, enar statskontoret hiiftade j

skuld till riksgaldskontoret for erhaJlen kassaforstarkning fl,
stora belopp, bland annat for dessa kostnaders bestridande.
Sedan emellertid ambetsverkens nlellallhavanden gjorts upp vid
arsskiftet 1918-19, aro neutralitetsutgifterna i sin helhet verk
ligt betalda.
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b) Andra statsutgifter med anledning av kristiden.

1) Dyrtids-(k1~igstids-)tillagg till tjti1~8temii1~ och pen8ioniirelJ~.

Fqr detta andamal llava enligt rikshuvudboken utbetalats ar
1918 91 milj. k1". ooh a1" 1919 127 milj. kr. samt beraknas
for ar 1920 313 milj. ooh lor ar 1921 330 milj. kr. Det
ar emellertid att marka, att i beloppen f6r 1918 ooh 1919 ej
aro il1raknade de till myeket betydande summol~ utgaende dyr
tidstillaggen till de a:ffarsdrivande ve1"lcens personal. Dyrtids
tillaggen till befattningshavarna vid rilesdagens verl{ aro ej 11elle1'
medraknade f6r 11agot are

2) Beredande av lindring i mi1~dre bernedlades levnadsvillkolJ4.
FOl~ detta 3,udama1 hava lltbetalts under a1" 1918 35.6 milj. kr.
oeh ar 1919 19.9 milj. leI'. samt beviljats for a,l" 1920 9 milj.
oell for .ar 1921 2 milj. kr.

3) Till bekiil1~pande av arbetslosheten och ttnderstocl at arbets
losa hava under aren 1917 -1918 utbetalts c:a 13.5 milj.
kr. oell ar 1919 7.6 rnilj. kr. samt beviljats for ar 1920 5
milj. kr.

4) Till framjande av bostadsproduktio1~en hava utbetalts under
ar 1918 7.4 milj. kr. oel1 under ar 1919 0.8 milj. kr. samt
beviljats for a,r 1920 26.5 milj. leI'. oel1 for ar 1921 31.5
milj. kr.

5) Statens i1~gripa·nde pet livsmedels- och bra1~8lemarknaderrlJ'~a

hal' nodvandiggjort tva pl"incipiellt skilda arter av anslag, nam
ligen dels anslag till bestridande av vissa direkta utgifter for
nedbril1gande av priserna a vissa viktigare livsfornodenl1eter dels
ock anslag, som avsett att till kristidskomnlissionernas for£o
gande stalla erforderligt rorelsekapital att aterbetalas i sambancl
med kommissionernas avveekling.

a) Till lJrisreglerande atgiirde1~ hava utbetalts betydande be
lopp, namligen a,l' 1918 103.8 milj. kr. och al" 1919 29.5
milj. kr. samt beviljats for a,r 1920 5.0 luilj. kr.

·b) Sasorn~ rorelsekapital for kristidskommissio'nerna 11ar beviljats
inalles 575 milj. kr. De 110diga medlen tillhandahollos till ell
borjan 'genom statskontoret men fingo till storsta delen an
skaf£as av riksgaldskontoret, val'S tillfalliga llpplaning darige
nom fiok en mycket star omfattning. En omlaggning av konl
missionerllas finansiering genomfordes emellertid, sasoln aannat
stalle omtalas, pa det satt, att avtal traffades mellan riksgalds
kontoret oeh ett stort antal av landets banker am en kredit for
andaIl1alet av 550 milj. kr. Angaende de belopp, va,rmed
Hagglu,nd. Promemoria. 3
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5.6

J{ av verkliga
utgifter

7.5

6.6

1918 67.8

1919 (ber.) 49.1

1920 ( :.) .. . 39.6

Utgifter for soeiala 4ndamal under aren 1914-1920.
O£ av verkliga
/0 utgifter

1914 16.9 7.9

1915 23.1 8.5

1916 29.5 8.8

1917 35.5 10.1

I ~enna uppstal1ning aTO nledraknade utgifter, sam enligt
riksstaten utgatt till forsal{ringsandamal (sjuk-, olycksfalls- och
pensionsforsakring m. m.), socialstyrelsen, arbetarskydd, nykter
lletsverksamhet, barnhus, fattigvard, sjuk- ooh llalsovard, be..
]{ampande av arbetsloshet OCll uppforande av bostadsHi,genheter
In. ID.

xxx.

XXIX.

Statens oeh kommunernas upplaning.

a) State1·~s f01~derade sk~/;ld.

Vid mitten av ar 1914 uppgick svenska statens fonderade
skttld till 671.8 milj. kr. Darav utgjorde den overvagande delen
eller 469.8 milj. leI'. statsrantelan, 199.7 milj. kr. amorterings..
Ian e11er Ian pa ·viss tid och aterstodell andra fasta Ian.

denna kredit vid olika tider varit tagell i anspra]e, Himnas
jamval uppgifter a annat stalle. Sasom darav framgar, utgjorde·
branslekommissionens skuld a krediten den 1 juli 1920 137.2
milj. kr. Da kommissionens vedlager och ovriga tillgangar
till aUra storsta delell redan aro forsalda, maste man ral{na
med att den overvagande delen av berorda skuld ej kan av
lrommissionen betalas utan maste slutligen tackas av Hlnemedel
eller pa annat satt.

6) For be1,oedande av bidrag till vissa odlingsforetag iivensom
till forbattrande av betes- oell angsmarker h.ava under arell
1918 och 1919 utbetalts resp. 4 milj. och 2.5 milj. kr.

7) U1~derstod at varnpliktiges fa1niljer och bidrag till u.tkallade
var,npliktige hava utgatt under }{risaren. De utbetalade beloppell
llava emellertid varit obetydliga.
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Under a1"e11 1914-19 hava upptagits sex obligationslan om
inalles 631.3 milj. kr. Av dessa llava fem Ian om 538.1 milj.
kr. emitterats inom la.ndet och ett a 93.2 milj. kr. (25 milj.
dollars) i Nordamerikas forenta stater. Av de fern inom landet
upptagna la,nen aro fyra statsranteH1n oell ett p1"emielan. Lanet
i Nordamerika forfaller efter 20 are

Under aren 1914-19 hal" a den aldre obligatio11sskulden
amorterats 30.3 nlilj. kr. - Vid 1919 aI'S utgang hade den fon
de1"ade skulden okats till 1 281.5 milj. kr. En fordubblirig i
rUllt tal hal" salunda under de senaste fem aren a.gt rum av
s]{uldens llominella belopp.

Utgifterna for forrantnil1g av obligationsskulden, som ar
1913 uppgingo till 21.8 milj. ]{r., hade a1" 1919 stigit till
50.3 milj. kr. ooh bel~aknas for ar 1921 till 56.2 milj. kr.

Nedanstaende tabeIl Iamnar upplysning angaende belopp ooh
viIlkor TIl. m. for de olika under tiden 1914-19 upptagna
lanen.

I I ,

L~n
IRanteJ L~nets. I

]"orfallotid Uppsag- EffektivI fot Ib~l?pp 1 bart fl.r ranta
I mllj. kr'l

1914 (statsranta) ............ 5 163.1 - I 1924 5.033

1916 (statsranta) ............ 5 118.4 - I
1926 5.104

1917 (statsr~nta) ............ 5 68.6 -
I

1927 5.036

1918 (statsranta) ............ 5 92.5 1 - 1928 5.Sb3

1 1918 (premielfm) 2 ••••••••. - 100 11923, ev. 1928 - 5.487

11919 (Ian pit viss tid)...... 6 93.2 1939 1929 H.3G3

b) KOm'J1~~lner'na8 skttlder.

Rorande kommunernas och landstingens sl{uldsattning finnas
uppgifter ej publieerade for senare tid an ar 1916.

Ar 1913 utgjorde samtliga primarkommunernas skulder 622.2
milj. kr. Denna skuldsumma hade ar 1916 stigit till 735.8

1 Skuldbeloppet vid 1919 ars slut. Slutliga beloppet ej faststallt.
2 Lanet, 80m ar f~rdelat i obligationer a 50 kr., inloses 1923 med 55 kr. per

obligation, eventuellt 1928 med kr. 62.50 per obligation. Varje ar utlottas
villster a sammanlagt 3 milj. kr.
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milj. kr. Landstingens skulder, som ar 1913 uppgingo till
22.4 milj. kr., hade ar 1916 stigit till 31.6 milj. kr.

Primarkommunernas och la.ndstingens sammanlagda skuld
hade saJunda fran ar 1913 till ar 1916 stigit fran 644.6 milj.
kr. till 767.4 milj. kr. el1e1' med 122.8 milj. kr.

c) Statens tillfalliga 'lilpplaning.

Under aren efter varldskrigets utbl"ott hal" staten i star ut
strackning anlitat jamval tillfallig upplaning. Sa hal', ehuru i
mindre utstrackning, varit fallet aven under normala tider,
enar statens inkomster ej inflyta jamnt under budgetaret; sa
inkommer inkomst- och formogenhetsskatten forst inemot bud
getarets slut. Under krisaren med dess ofantligtokade krav
pa statskassan hal' behovet av tillfallig upplaning sjalvfallet i
hog grad okats. Neutralitetskostnader och utgifter for livs
medelsanskaffning m. fl. kristidskostnader hava uppgatt till
mycket betydande belopp och de regelmassiga statsinkomsterna
hava ingalunda helt och hallet lcunnat i forsta 11and bestrida
dessa utgifter. Inkomst- och formogenhetsskatten llar, sasom
framgar av a annat stiil1e meddelade siffror, under lcrisaren
erhallit aUt mer okad betydelse, till foljd varav SalUllda alIt
storre del av statsinkomsterna kunnat disponeras forst inemot
budgetarets slut. Vidal"e ar att marka, att den till hogst be
tydande belopp uppgaende krigslcolljunkturskatten influtit forst
aret efter det, i val'S budget den varit upptagen.

Under de forsta krisaren (1914-·1917) skedde den tillfalliga
upplaningen i huvudsak medelst forskrivningar pa kort tid,
vilka genom riksbanken placerades }10S privata banker. AI'
1918, da stora belopp kravdes for finansiering av folkhus
hallnings-, bransle- och industrikommissionerna, traffades over
enskommelse mellan riksgaldskontoret och ett stort a~tal privat
banker om en kredit for andamalet av 550 milj. kr. Samma
ar avtalades jiimval med bankerna om kredit a 100 milj.
kr. for finansiering av Svenska I{ronkreditaktiebolaget, som
bildades for att at utlandska banker ooh bankirer bereda svensk
kredit pa grund av traffade handelsavtal med vissa fram
mande lander. De tillfalliga lanemedel, som under de senaste
aren kravts utover dessa krediter, hava till overvagande del
anskaffats medelst genom riksbankens £orsorg verkstalld place
ring hos allmanheten av skattkammarvaxlar pa kort tid.
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Saval de belopp, varmed berorda krediter varit ta,gna 1 an
sprak, som riksgaldskontorets ovl"iga tillfalliga skulder hava
givetvis varit ganska vaxlande. Riksgaldskontorets skuld till
bankerna for kommissionskrediten uppgick i febr. 1919 till sitt·
hogsta belopp 418.7 milj. }{r. jamte ranta. Sedermera hal" be
loppet nedgatt och utgjorde den 1 juli 1920 c:a 142.5 milj. kr.
jamte ranta, mot vill{et skuldbelopp emellertid svarade fordringar
hos bankerna a ungefar samma belopp. Av skuldbeloppet belopte'
137.2 milj. kr. pa branslel{ommissionen och 5.3 milj. kr. pa indu
strikommissionen. Foll{husballningskommissionen, vars skuld
ullder al" 1919 nadde sitt hogsta belopp, 249.3 milj. kr., hal" nllmel"a
till fuilo aterbetalt denna skuld. Krediten for kronkreditbolaget
hal" varit tagen i ansprak med 49 milj. kr. men 11ar 11ela detta
belopp numera av riksgalds}{ontoret aterbetalats. I{ronkredit
bolaget haftade emellertid den 1 juli 1920 i skuld till riks
galdskontoret med 21.4 .milj. kr. - Ovriga tillfalliga skuldel",
varav overvagande (lelen mot skattkammarvaxlar, uppgingo till
foljallde belopp vid utgangen av 11edannamnda a1": 1914 20.1
milj. kr., 1915 36.8 Inilj. kr., 1916 57.7 milj. kr., 1917
140.3 milj. }{r., 1918 151.9 milj. l{r. OC11 1919 85.1 milj.
kr. samt den 1 juli 1920 100.3 milj. }{r.

Under krisaren hal" all tillfallig upplaning - med undantag
av ett i Nordanlerikas forenta stater ar 1914 upptaget tvaarigt
Ian a 5 milj. dollars - skett inom landet.

Efterfoljallde llppstall11ing lamnar upplysning rorande ok
ningen under krisaren av dell sammanlagda statsskulden (fon
derad upplaning, }{ommissionsl{rediter och ovrig tillfallig upp
laning).

Vid utg~ngen av ar
Fonderad Svitvande

skuJd skuld Sumn1a

1913 .

.1914 .

1915 .

1916 .

J 1917 .

1918 .

1919 .

1/7 1920 ' 1

628.2

701.4

818.1

935.5

1008.9·

1096.9

1 281.5

1 279.2

20.1 648.3

43.1 744.5

36.8 854.9

57.7 993.2

140.3 1149.2

559.3 1 656.2

285.5 1 567.0

243.0 1522.2



38

Sasom av dessa uppgifter framgar, lIar den svavande skuldell
starkt nedgatt under aren 1919 och 1920, vilket i huvudsak
beror pa aterbetalningarna a kommissionslrrediten.

Fore ar 1914 val" den vida overvagande delen av statens
obligationsskuld placerad i utlandet. Under krisaren hal" en
forandring harut.innan a,gt rum, i det att de fiesta darunder
emitterade lanen upptagits inom landet. Att med sakerhet
angiva, huru stor del av skuldell nu fir placerad i utlandet
motel" stora svarigheter, sarskilt med llansyn till de inkop av
svenslra statsobligationer fran utlandet, 80m under de senare
aren i stor utstrackning agt· rum. En uppskattning hal" emel
lertid givit vid handen, att av den fonderade skulden vid 1919
aI'S utgang minst 57.5% voro placerade inom landet och sa
lunda hogst 42.5 % i utlandet.

XXXI.

Oversikt av handelsoms4ttningen med utlandet under iren 1911-1919.

Ar I Hela om.. !Inforsel. ( -;-.)
Inforsel Utforsel utforselover-

I
sattningen

I
skott C+)

1911 .............................. 690.4 663.5 1353.9 I ~ 26.9

1912 ............................... 782.9 760.5 1543.4 22.4

1913 .............................. 846.5 ! 817.3 1663.8 29.2

1914 .............................. 726.9 772.4 I 1499.3 + 45.5

I 1915 .............................. 1142.5 1316.4 2458.9 + 173.9

I 1916 .............................. 1138.6 1556.4 2695.0 + 417.8

I
1917 .................... " ......... 758.6 1349.6 2108.2 + 591.0

1918 .............................. 1233.3 i 1350.4 I 2583.7 + 117.1,
1919 .............................. ,c:a 250'0.0 I 1589.0 c:a 4089.0 c:a";- 911.0



Danmark.
(Siffrorna ayse milj. kr.)

I.

Resultatet av statsl'egleringarna 1903/04·-1913/14
(nettooverskott +; -brist ~--).

1903/04 + 0.5 1908/09 ~ 14.6

1904/05 ].8 1909/10 + 2.1

1905/06 + 3 ') 1910/11 + 2.9

1906/07 + 13.~ 1911/12 2.8

1907/08 + 4.4: 1912/13 + 4.6

1913/14 + 4.5

I{assabehallningen den 31 Inars 1914 utgjorde 38.8 milj. kr.
Den statsfinansiella stallningen kan sagas hava varit god vid

tiden for krigsutbrottet.
Budgetaret borjar den 1 april.

II.

Den danska budgetel1 ar betraftande saval inkomster som
utgifter uppdelad i tva huvudavdelningar, namligen betriiffande
inkomsterna 1:0) lopande inlromster samt 2:0) inkomster genom
forbrukande av formogenllet och upptagande av lall samt betraf
ande utgifte1"na 1:0) lopande utgifter och 2:0) utgifter till for
varvande av formogenhet och avbetalning a statsskulden.

Under btltdgetaret 1 april 1914-31 mars 1915 uppgingo
de lopande inkomsterna till 121. 8 milj. kr. och de lopande
utgifterna till 156.1 milj. kr. Inkomsterna a budgetens andra
avdelning utgjorde 34.9 milj. (darav 32.5 milj. lanemedel) oell
utgifterna 16.5 milj. kr. Pa budgeten i dess llelhet llppstod sa-



40

lunda en brist av 15.9 milj. kr. Bristen taekt~s ul' statens kassa
behaJlnillg, som vid finansarets slut uppgiek till 17.5 nlilj. kr.

Bland de lopande inkomsterna Inarktes oversl{ott av statens
affarsverksamhet 11.6 milj., skatter pa fast egendom 6.2 milj.
(i budgeten beral{nade 5.9 milj.), skatter pa inkolnst oel1 £or
mogenhet 20.1 milj. (ber. 20 111ilj.), arvsavgifter 3.8 milj. (bel".
3.5 milj.), stampelavgi£tel' 9.1 milj. (ber. 10.3 milj.), tullar 33.2
milj. (ber. 34.6 milj.), spirituosaavgifter 6.6 milj. (bel". 6.6 milj.)
oeh olavgift 8.4 11lilj. (bel". 8.6 milj.) Bland lopande lltgi£ter
aterfunnos utgifterna £01" neutralitetens uppratthaJlande 40.9
milj. kr. A budgetens andra avdelning funnos upptagna in
komster av lanemedel med 32.5 milj. kr. oeh bland utgifterna
sadalla for jarnvagal', post, statsllanl1lar, telegraf oeh telefon
ete. a inalles .8.2 milj. kr.

III.

De lopallde inkomsterna under bttdgetaret 1915-16 uppgingo
till 142.2 milj. oel1 de lopande lltgifterna till 185.2 milj. }{r.
Inkomsterna a.budgetens andra avdelning utgjorde 82.3 milj.
och utgifterna 32 milj. kr. A budgeten uppstod salunda ett
o'~\Terskott av 7.3milj. kr., som tillfordes kassabeha1lningell, sa
att denna vid budgetarets Sillt uppgiek till 24.7 milj. l{r.

Bland de lopallde inkomsterna llllder a.ret marktes: overskott
av de affarsdrivande verkell 11.4 milj., skatter a fast egendom
6.4 .milj . (bel". 6. 1 lllilj .) , sl{atter a inkonlst oeh £orlnogenhet
30.5 milj., darav extraordinar skatt 6.1 lllilj. (bel". 30.7 milj.),
arvsavgifter 5 ll1ilj. (ber. 4.5 milj.), stampelavgifter 13.3 nlilj.
(ber. 11.2 milj.), tullar 36.9 milj. (bel'. 35.5 milj.), spirituosa
avgifter 6.7 milj. (ber. 6.4 milj.) oel1 olavgift 8.7 nlilj. (bel".
8.1 milj.). -- Bland lopande utgifter aterfunll0s neutralitetsut
gifter 59. 7 milj. oeh utgifter for anstalter mot dyrtidell m. ID.

4.4 milj. kr. - A budgetens andra avdelning voro upptagna
inkomster av lanemedel 80.6 milj. oell bland utgifterna sa,dana
for inkomstgivande statsverksamheter o. d. a 11.6 milj. kr.

IV.

Under budgetaret 1916-17 uppgingo de lopande inkomsterna
tjll 242.3 milj. oeh de lopande utgifterna till 250.7 milj. kr.
A budgetens andra avdelning utgjorde inkomsterna 241.5 milj.
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och utgifterna 46.8 milj. kr. Pa budgetell i cless helhet upp
stod salunda ett overslrott av 186.3 milj. l{r., sam tillfordes
kassabehallningen, sa att denna vid blldgetarets slut utgjorde
211 milj. l{r.

Blalld de lopa11de inkomsterna llnder fillallsaret marl{tes over
skott av affarsdrivande verk 2.1 Inilj., skatt,er av fast egendom
6.0 milj. (ber. 6.2 milj.), sl{atter a inl{omst oell fornlogenhet
108.2 milj., darav extraorclinar inkonlstskatt 69.6 milj. (~er.

96.5 nlilj.), arvsavgifter 5~9 milj. (bel'. 5 milj.), stalnpelavgifter
32.9 milj. (ber. 29 milj.), tullar 41 milj. (ber. 35.6 milj.)t
spirituosaavgifter 6.8 milj. (ber. 6.s milj.) oell olavgift 9.1 milj.
(ber. 8.5 nlilj.). Bland de lopande utgifterlla aterfunnos utgif
terna for neutraliteten 81.5 Inilj. och for anstalter mot dyrtiden
m. ID. 34.7 milj. kr. - A budgetens andra avdellling voro upp
tagna illkomster av lanenledel med 153.6 milj. kr. och bland
lltgifterna sadana for forlnogenlletsforvarv 11.5 nlilj., kr.

v.

For b~tdgetaret 1917-18 uppgingo de lopanc1e inkomsterna
till 375.4 milj. oeh de lopande utgifte1'na till 368.6 milj. kr.
A budgetens andra avdelning uppgingo inl{omsterna till 63.9
milj. och utgifterna till 62.4 nlilj. kr.. Overskottet a bu~ge

ten blev salunda 8.3 milj. kr.
Statens affarsd1'ivande verk medforde under aret ell fOl'-lust

av 10 milj. kr. Bland de lopande inkonlsterna marktes skatter
pa fa.st egendom 7..,3 milj. (bel". 6.4 milj .), inkomst- och £01'
mogellhetsskatt 239.3 milj., varav merillkomstskatt oell tilHiggs
skatt 176. 7 milj., arvsskatt 6. 7. milj., stampelavgifter 32.9 milj.,
tullar 30.1 milj.,. spirituosaavgift 17.7 nlilj. och olavgift 10.7
milj. kr. - Bland lopande lltgifte1' marl{tes neutralitetskostnader
85.3 milj. samt utgifter for tillhandaha11ande av livsfornoden
lleter oeh mot dyrtiden 130.2 milj. kr. A budgetellS andra
avdelnillg voro upptagna inkomster av la,nemedel 59.4 nlilj.
kr. oeh bland utgifterna sadana for formogenhetsforvarv 11.3
milj. kr.
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VI.

Ullder bttdgetaret 1918-19 uppgingo de lopande inkomsterna
till 462.2 milj. oell de lopande utgifterna till 615.7 milj. kr.
Inkomsterna a budgetens andra avdelning lltgjorde 179.4 milj.
och utgifterna 41.1 nlilj. ]er. Budgeten i dess helhet lltvisade
salunda en brist av 15.2 milj. kr.

De affarsdrivande verken· gingo under aret med en forlust
av 16.3 milj. k:r. Bland de lopande inkomsterna marktes skatter
a fast egendom 9.9 milj. (ber. 9.8 milj.), inl{omst- OCl1 £ormo
genhetsskatter 230.3 milj. (ber. 230 milj.), tullar 24.5 milj.
(ber. 23.8 milj.) samt spirituosa- och olavgifter resp. 18.4 milj.
(bel'. 18.4 Inilj.) OCll 13.1 milj. (bel'. 13.1 milj.) - Bland lopande
utgifter mar]etes neutralitetskostnader 87.5 milj. och till dyrtids
atgarder ID. ffi. 330.8 milj. kr. - A budgetens andra avdelning
voro llpptagna inl{omst a"v lanemedel med 175.1 milj. OCll blal1d
utgifterna sadana for formogenl1ets£orvarv 14.9 milj. ler.

VII.

For btldgetaret 1919-20 I1ava i finanslag och tillaggsbevill
ningslag de lopande inkomsterna beriiknats till 577.8 milj. ]rr.
och de lopande utgifterna till 546.7 milj. ]er. Inkomsterna a
budgetens andra avdelning hava beriiknats till 155.3 milj. och
utgifterna till 87. 9 milj . kr.

De affarsdrivande verlren beral{llaS under aret ga med en fo1"
lust av 46.8 Inilj. kr. - Bland de lopande inkomsterna markas
sl{atter a fast egel1dom 11.9 nlilj. kr., skatter pa inkomst OC11

formogellhet (varibland me1"inkomstskatt oell tillaggsskatt) 325.4
milj. kr., stampelavgifter (inkl. a.rvsavgift) 53.0 milj., tullar
72.3 milj. ]rr. samt spirituosa- och olavgifter resp. 34.7 oel1
21.6 milj. kr. - Bland lopande utgifte1" markas mycket bety
dande belopp till anskaffallde och tillhandahallande av livsfor
nodenheter, hjalp till a1"betslosa, tillskott till ](ommuner !fi. m.
avensom 5.4 milj. till neutralitetsvalrtens avveckling. - A bud...
getens andra avdelning voro upptagna inkomster av lanemedel
med 145.0 Inilj. ]{r. och bland utgifterna sadana for formogen
hets£orvarv (jarnvagar, post, telegraf, hamnar) 60.1 milj. kr.

Da tillaggsbevillningslagen antagits forst i juni 1920 eller
langt efter finansarets slut, tarde de gjorda beralrningarna kunl1a
anta,gas nara motsvara de verkliga inleomst- oel1 utgiftssiffrorn~.
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VIII, IX.

For budgetaret 1920-21 hava i finanslagen de lopande in
}{omsterna beral{nats till 427.7 milj. kr. och de lopande utgif
terna till 286.6 milj. kr. Inkomsterna a budgetens andra av
delning hava upptagits till 2.5 milj. och utgifterna till 48.9
milj. kr.

De afHirsdrivande verken beraknas under aret ga med en
fol"lust av 26.7 milj. ](1". - Bland de lopande illkomsterna a
terfinnas skatter a fast egendom 11.3 milj., slratter pa inkomst
och formogenhet (merinkomstskatten ar ej med) 209 milj., stam
pelavgifter (inkl. arvsskatt) 49.8 milj., tullar 49.7 milj., sprit
avgi£ter 49.3 milj., olskatt 20 milj. OC11 skatter a tobal{ ·20.3
milj. kr. - A budgetens andra avdelning aro upptagna utgif
tel" for kapitalokning 37.4 milj. kr.

x.

8asom framgar av de meddelade llppgifterlla, llava budgeterna
under krisaren svallt ut i 110g grad. Savill inkomster sam ut
gifter hava stigit till avsevart hogre belopp an vid budgeternas
uppgorande beraknats. Nedanstaende sammanstallning visar de
beraknade och behallna in]comsterna samt beralcnade och verk
liga utgifter avensom upp}{ommet oversl{ott resp. brist i milj.
kr.

BudgeUr 1

I

I
1914-15 ·1

1915-16 1

1

1916-17 .

1917-18 .

1918-19 .

1919-20 .

Ber. ink.

157.6

219.4

453.8

391.2

573.2

733.1

Beh. i=TBer. utg.

156.7 182.9

224.5 225.4

483.8 302.1

439.3 425.0

641.6 679.6

(ej kand) 634.6

I
V

!
6verskott +

erkl. utg. brist..;-

I 172.6 1-:- 15.9
I 217.2 !+ 7.3

I 297.5 +186.3
431.0 + 8.3

656.8 I~ 15.2
(ej kand) + 98.5 (ber.)1

Ayen med behorig hansyn tagen till penningvardets fall visa
de meddelade siffrorna en mycket betydande stegring.

Av statsregleringarna under ifragavarande sex ar hava, sasom
synes, de fiesta givit overskott.
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XI.

De lopande statsinkomsterna och deras relativa betydelse for budgeten
under iren 1914/15-1919/20.

I

I

Direkta
I 0/ 1 Indirekta

1Gebyrer, Statens I
I % sportIer % affu,rsverk· %

1I skatter /0 skatter
I

m. m. samhet I:

11914-15 ...... 27.3 22.41 66.8 54'sl 5.6 14.6 13.0 I
10.71

1915-16 ...... 38.0 26.7 77.1 54.2 6.3 4.4 13.0 9.21

1916-17 ...... I 115.7 47.8 103.4 42.7 8.1 3.3 3.9 1.6
1

.1917-18 ...... 1 248.2 66.1 109.1 1 29.1 8.6 2.3 5.4 ~-1.41

1918-19 ...... 1 242.3 52.4 147.5 31.9 11.7 2.5 -:- 11.4 :-2.5
11919-20 (ber.) 341.:A 59.1 219.1 37.9 13.2 2.3 -:- 47.0 -:-8.1

I IRantor afor- Ovriga in-I
0/ INationalban-I dringar % % Summa

i 70 kens vinst komster

1

I m.m.

1914-15 ......... 1.0 0.8 4.1 3.4 121.8I 4.0 3.3

I 1915-16 ......... 2.0 1.4 0.9 0.6 4.9 3.5 142.2

1916-17 ......... 6.3 2.61 1.0 0.4 3.9 1.6 242.3

1917-18 ......... 5.6 1.5 2.4 0.6 6.9 1.8 375.4

1918-19 ......... 1 27.8 1 6.0 2.3 0.5 42.0 s 9.2 462.2 I
I 1919-20 (ber.) 39.4 2 6.8 3.0 O.D, 8.9 1.5 577.8 1

1 Varav rantor a kassabehallningen 24.1 ll1ilj. kr. (ber. 3 milj.)
2 », »» » 31.5 » »

3 Varav 33.5 milj. kr. overskott av krigsforsakring.

Procentsiffrorna ange ill}rOmstitlarnas andel av den i sista
}tolumnen upptagna summan.

Till direkta skatter aro llanforda foljande:
1) fastighetsskatter; 2) .inkomst- oel1 formogenlletsskatter; 3)

lllerillkomstskatt; 4) avgift a offentliga forestallningar. .
Till i1tdirekta skatter lla"Va forts:
1) arvs- oeh omsattningsavgifter (arvsavgift, vaillig stampel

avgift, sarskild stampelavgift vid overlatelse av vardepapper oeh
tillfallig stampelavgift vid forsaljning av adla stenar och smyc
ken); 2) foljande "forbrugsavgifter", namligen: a) tullavgifter;
b) spirituosaavgifter; c) olskatt; d) soekerskatt; e) tobaksskatter,
f) stampelavgift a spelkort; g) tilHtggsavgift a vin; h) avgift a
motorfordon m. ID.
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Gebyrer, sportIer In. ill. torde ungefarligen'illotsvara "uppbord
i statens verksamhet" i Sverige.

Statens affarsverksamhet omfattar statens jarnvagar, post, tele
graf och tele£oll, statshamnar, 11a1"ens krlltverk, den militara
"klaedefabrik" m. ID. sa-mt domanerna, vilka ,emellertid i dansI{a
budgeten ej sammanforas med "statsvir]csonlheder" utan redo
visas for sig.

Bland "ovriga inkomster" inga overskott av skolfonder o. d.
samt av klassIotteriet, andel i Nationalbankens overskott', in
komster fra.n Gronland och koloniallotteriet m. ill.

De dire]rta s]{atterna, hava, sasom sylles, varit stadda i mycket
starI{ stegring under ifragavarande ar saval absolut sam relativt
taget. Aven de indirekta skatterna 11ava till beloppen okats,
ehuru i betydligt mindre grad; relativt hava dessa skatter ganska
starkt lledgatt. Statens affarsverksanlllet hal" givit ett alIt samre
resultat.

XII.

De direkta statsskatternas avkastning under budgetaren
1914/15-1919/20.

I Fastighets- Inkomst- och , I Avgift a I

formogen- Mennkomst-I He tr f"- Summa

I
skatter k tt 0 n 19a 0

hetsskatter s a restallningar

I 1914-15 ...... 6.2 I 20.1

I
- 1.0 27.3

I 1915-16 ...... 6.4: I 24.4 6.1 1.1 38.0

I
1916-17 ...... 1 6.1

I
38.6 69.6 1.4 115.7

1917-18 ...... 1 7.3

I

65.6 173.7 1.6 248.2

1918-19 ......I 9.9 94.s 135.5, 2.! 242.3

I1919-2O(ber.) 11.9 I 150.5 174.9 3.9 341.2

Bland inkomst- och formogenhetsskatterlla aro inraknade vissa
tillfalliga tillaggsskatter.

Merinkomstskatten motsvarar krigskonjukturskatten i Sverige.
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XIII 0011 XIII a.

Ordinarie inkomst- oeh formogenhetsskatt till staten under budget
aren 1918/14-1919/20.

2.9

3.2

3.3

3.4 !

2.5

2.1

2.120.0

21.0

27.1

43.9

73.8

71.4

101.8

I I ~~ersonbeskattning Bolagsbeskattning III Tillsammans I'

I,' r- r:t w ...... ~ ..... w r:tw ~S'~w r:t oo ~
!~/d ~ ~P1 1"; ~ ~ ~~~ ~ ~ I~P' ~I Ft P1 ~P1" ~~ ~

1 I 0 ~ p.; 0 ~ 0 et_I ~ ..... $;CI ~ P' g -< et_ 0 ~ 0 ~ 0 -< d-
I,. H Pi'.-+- iod d- S...,· c:+- 0 ;;:r ~ 0 c+- p...,. &1 ~ P1 c+ ~ et_ tj ..... c+-

cttc+ ~co rJJ~ ....·Stta5.-oS- rf.l~ ..... ~~S- ~S- ~t:''''''I ~ rtq ep ... I c+ I "-.0 I[ll (Iq I ~ I c-t- I 'c c+ CfQ I .... I c+- I '0
I ...;...__,;,-_--;._....;.o,,~et----I o"~-t>:>_-----..:---o-"l

11913-14 1 850.5 18.3 I 2.2 109.0 I 1.7 I 1.6 929.51

I

I 1914-15 ·····1 91~.1 19.8 2.1 107.6\ 1.7 I 1.6 1017.71
1915-16 , 970.5 24.7 2.5 109.21 2.4 I 2.2 1084.71

11916-17 [1263.9 37.0 2.9 273.8 I 6.9\ 2.5 1537.2 1

[ 1917--18 11840.8 63.0 3.4 433.51 10.s 'I 2.5 2273.s l
11918-19 11922.8 60.4 3.1 429.9 Il11.O I' 2.6 2352.71
11919 20 ! 2458.9 77.3 I 3.1 494.8 I 24.5 4·.9 2953.7 i

1 Siffrorna ange de beraknade skattebeloppen, ej de verkligen influtna;
skillnaden harenlellan framgltr av foljande:

101.8

Ordinarie inkomst- oeh formogenhetsskatt
BeriLknad Influten

20.0 18.2
21.0 20.1
27.1 24.4
43.9 38.6

73.8 62.5
71.4 72.0

1913-14 .
1914-15 .
1915-16 .
1916-17 .
1917-18 .
1918-19 .
1919-20 .

2 Dessa siffror utgora summan av personers och bolags inkomster. En dub
belrakning sker darvid betraffande en del ay bolagsinkomsterna, vill~et b5r be.
markas vid bedomandet av procenttalen.

XIV.

Utdebiterade kommunalutskylder m. m.

Uppgifter harom finnas ej tillgangliga.
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xv.

De indirekta skatternas avkastning under budgetaren 1914/15-1919/20.

I S.o> I ~ 00 008 o ~~ 00 0: I 00

=a ~ I
C1~ 8 00 0 F"O

~~ a:~
I ~(fqrn~ ~(';l ~~ < I Srn ~ I ..... ~

~P1' g:~ p..& ~

I

~~ .....
S~ &0 rl-~ c+-a> a>F" 0: < ~ & (Jq

I qq 7" ~
a> I c+-1
~ .-; cr ~S·~ ~ SP ~

1914-15 ..... 12.9 33.2 4.8
I

0.8 I 15.0 0.1 66.8

1915-16 ...... 18.3 36.9 5.3 I 1.1 I 15.4 0.1 77.1
I

1916-17 ...... 38.9 41.0 6.0 I 1.4

I
16.0 0.1 103.4

1917-18 ...... 39.7 30.1 5.3 4.6 29.2 0.2 109.1

1918-19 ...... 1 65.7 24.5 6.1 13.5

I
37.5 0.2 147.5

1919-20 (ber.) I 53.0 72.3 6.7 25.5 59.9 1.7· 219.1

Fran oeh med budgetaret 1917-18 utgar tilHiggsavgi£t pa
sprit samt yin avensom sarsl{ild stampelavgift vid overlatelse av
vardepapper oel1 tillfallig stampelavgift vid forsa1jning av adla
stenar och slnycken.

Till "ovriga" illdirelrta skatter hava llan£orts stampelavgift a
spelkort samt i budgeten for ar 1919-20 llppforda avgifter a
lustfartyg och motorfordon.

XVI.

Statens inkomster av spirituosa (inkl. vin och (1) samt tobak under
budgetaren 1914/15-1918/19.

21.4

22.2

23.8

40.0

54.8

4.6

4.9

5.3

8.9

16.3

I _ I_s_p_i_ri_tu_o_s_a~I_T_Ob_a_k S_UID_m_a_

1

191:-15 ···· .. ······· .. ······ ··f 16.8 I
1910-16.......................................... 17.3 I
1916-17 ~.............. 18.5

1917-18.......................................... 31.1 I
1918-19 t. •••••• ••••••••• ••••••••••••• 38.5

Dessa illkomster utgoras av brannvinsavgift, olsl{att, tillaggs
avgift pa Yin, stampelavgift pa cigarretter och avgift pa tobaks
odling avensom tllll a spritdrycker och tobalc
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XVII.
BerAknad tullinkomst it sarskilda varuslag under aren 1913-18.

I I
ro

~I
~ s s ~S~~ w. tj ~ 0: m

~ 0 1'1 < Jj ~ t-;
~~~~ 1-3 ~ ~a

• oo-l:j <
~~ ~ 1-1 ~ Q

0 p:r" 1-1 S
pj: I-+a pro

~I
~ g~ S ~. eiQ' S

PJ ~ 0
I-+:> ct> . ~ rtCD ct> ~t-;

1-1 S' ~
I Q t-iJ-'
~ ~

1914 .................... 1.5 1.812.5 0.71 3.7 1.81 9.4 2.9 1 8.8 1 33.1

1915 ............... 1.7 1.8 2.8 1.6 3.8 1.9 1 10.7 2.6 9.2 36.1
I 1916 0.5 3.9 12.5 3.4 10.9 41.7

I
.... ·· .. ····· .... ·1 2.8 2.2 3.0 2.51

1917 .................. 2,4,
11.7 3.21 0.2 4.

3
1

1.9 9.1

I

2.2 8.1 1 33'
11

1918 .................. 3.a 2.0 0.6 - 2.8 1.0 ! 4.9 29- 5.2122.0

XVIII.
Samtliga skatter under budgetaren 1913/14-1918/19.

I Samtliga kommuner I Staten ~I
I

3.d I\1913-14.. ....... 32.1 39.21 74.9 6.11 18.2 77.8 102.1 177.0

1914-15 ......... 33.5 41.0 3.41 77.H 6.2 20.1 73.4 99.7 177.6

11915-16 ......... 36.4 48.51 3.6 88.5 6.4 30.5 84.5 121.4 209.9

1916-17 ......... 1 39.7 72.81 4.31 116.8 6.0 108.2 113.0 227.21 344.0

11917-18 ......... 45.8 12l.31 3.8 170.9 7.3 239.3 119.3 365.9 536.8

.1918-19 ......... 1 54.0 144.2 4.5 I 202.7 9.9 230.3 161.4 401.6 604.3

I f6rsta l{olunlllen aterfilll1aS fastighetsskatter, i den andra
persol1skatter, i dell tredje ovriga sl{atter och i den fjarde
summan av de tree

XL"'C.
Skattepna tl~l stat oeh kommun i kponor PI' invanal'e.

I D1l,rav
I Till staten Till kom- StunmaI muner . konsum- I andra

tionsskatter skatter

1913-14 ...... 36.17 26.58 62.70 20.01 42.6'9

1914-15 ...... 34.92 27.29 62.21 19.28 42.98

1915-16 ...... 42.04 30.64 72.68 20.77 51.91

1916-17 ...... 77.78 39.99 117.77 22.159

I
95.18

1917-18 ...... , 123.87 57.85 181.72 24.04 157.68

1918-19 ...... 134.45 67.86 202.31 28.09 174.22
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xx.
Skatterna till stat och kommuD, fordelade i %' av samtliga.

r
Till kOln-

I ", D1Lrav
I Till staten muner Summa I konsum- I andra

I I tionsskatter skatter

I I

I
11913-14 ...... 1 57.7 42.3 100 31.9 68.1

j 1914-15 ...... 1 56.1 43.9 100 30.9 69.1

57.s I
1915-16 ...... I 42.2 100 I 28.(, 71.4

11916-17 .. · .. 1 66.0 34.(1 100
I

19.2 8O.s

1917-18 ...... ! 68.2 31.8 100 13.2 86.8

11918-19 ....... 1
I

86.](}G.5 23.f) 100 I 13.(t

.XXI.

Beskattningsatg4rder under iran 1915-1920.

I maj 1915 antogos foljande nya skattelagar:
1) angaende andrillg av arvskatten; 2) angaende andring av

iIlkomst- oeh formogenhetsskatten; 3) angaende illforande av
extraordinar inkomstskatt, "meriIlkomstskatt" (krigskonjunktur
skatt), vilken sistnamnda lag sede'rmera andrats flera ganger.

I samband med foralldring, av merinkomstskatten a1' 1917
illfordes en tilHiggsskatt till ink.omst- oeh formogenhetsskatten
for 1917-18.

MeriIlkomstskatten hal' illbragt ar 1915-16 e:a 6 milj., ar
1916-17 69.6 milj., ar 1917-1'8 173.7 milj., ~r. 1918~1$)

135.5 milj. kr.. oeh ar 1919-20 174.9 milj. kr.

.Ltr 1917 antogs ett helt l{omplex av skattelagar, vilka samt
liga sku]le galla till 1918 aI'S utgang: allgaende- stampelavgift
it vardepapper (" borsskat.tell "), allgaende tillaggsavgift a spiri
tuosa och vin samt forllojnillg av olskatten och tobaksbeskatt
ningen, angaende avgift vid forsaljning av adla stenar oell
smyeken, angaende tillagg till illl{omst- oeh formogenhetsskatten
for 191a-19 samt angaende tillfallig forhojlling. av fastighets
skatten.

Genom under ar 1918 antagila lagar forlangdes dessa skatter~

delvis med andringar i saval tariffer som ovriga bestammelser~

att galla i' allmanhet till den 1 april 1920~ Lag.en om vin
beskattningen g.aller clock till 1920 aI'S slut.
Hcigglund. Promemoria.
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La,gell om merinkomst av 21 dec. 1918 for a1" 1919-20
andrar i atskilligt foregaende bestammelser. 'Skatten for bolag
vaxlar mellan 8 oell 35 Q~ av merinkomsten. - Bolag med
aktiekapital under 50 000 kr. och utlandska bolag" beskattas
sa.som personer, dock med minst 10 % av merinkomsten.

Samma lag av 21 dec. 1918" Himnar aven foreskrifter onl
tilHiggsskatt for 1919 - 20, i atskilligt avvikande fran forega
ende bestammelser harom. Lagen stadgar, att personer, som
for 1919-20 taxeras till minst 6 000 kr., skola betala till
Higgsskatt efter skala, stigande fran 0.2 5 ,% till 8.5 0 %, sam
nas vid inkomst av 1 milj. kr. Bolag skola erlagga tillaggsskatt.
betraffande den del av inkomsten, som overstiger 4 % av in
betalt aktiekapital enligt skala, stigande fran 1 till 21 %, som
nas, da inkomstell utgor 100 % av aktiekapitalet. Den 21
dec. 1918 utfardades sarskild lag om tillaggsskatt pa formo
genhet for 1919-20. Denna lag innebar jamval andringar i
forut gallande bestammelser. Tillaggsskatten borjar vid formo
genllet av 25 000 kr. med 0.35 p. m. i skatt; skalan stiger till 20
p. m.~ sam nas vid 20 milj. kr. Bolag betala vanlig inkomstskatt
med tillagg pa resp. 2 och 4 ~~ salunda, att skatten for 1919
-20 utgar med 5 % av den del av inkomsten, som ej over
stiger 6 % av inbetalda aktiekapitalet m. ID. och med 8 %
av resten.

I juli 1919 framlades forslag till ett 11elt komplex av nya
skattelagar.

1. Forslag 0111 erHiggande av extra inkonlst- och formogen
lletsskatt onl 25 %. Detta tillagg skulle drabba alIa inkomster
a minst 1 500 kr. Denna skatt, som slrulle utga endast en
gallg, vantades inbringa 'c:a 25 milj. kr. - Forslaget foran
ledde· en lag av 4 okt. 1919, enligt ,rilken fysiska personer
skola betala ett tillagg av 30 ore pr }rI'. for den del av skatte
beloppet, som overstiger 30 kr., samt bolag m. fl. hitlften av
det fulla skattebelbppet.

2. Forslag om forhojningar av procentsatserna a den nor
mala inkomst- och formogenhetsskatten. For de minsta inkom
sterna innebar forslaget lattnad. Den gallande skalan borjade
med 1.4 % for inkomst under 1 000 kr. och steg till 6 ~~, som
utgick" for inkomst a 100 000 kr. och darover. Forslaget borjade
Ined 0.5 % for inkomst under 1 000 kr. OCll steg till 20 %,
som skulle utga for inkomst a over 1 milj. kr. - Den
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gallande skala.n for formogenhetsskatten borjade med 0.65 p. ID.

for formogenhet under 15 000 kr. och steg till 2.50 p. m. for
formogenhet over 1 milj. kr. Enligt forslaget: 0.6 5 p. ID. for
formogenhet under 15 000 kr., for formogenhet mellan loch
5 milj. kr. 11.50 p. ID. och stigande till 20 p. ID. for formo
genhet a 20 milj. kr. och darover.

Forslaget gallde tillsvidare skattearet 1920 - 21.
Forslag am stark hojning av aktiebolagens inkomstskatt. Den

hogsta procentsatsen skulle bli 35 %, som skulle nas, nar in
komsten utgjort 100 % av det inbetalda al{tiekapitalet. Gratis
aktier skulle besl{attas som inkomst.

Samtidigt med att de nya procentsatserna tradde i kraft
skulle merinkomstskatten bortfalla. Inkomst- och formog~n

hetsskatten hade beraknats under £nansaret 1919 - 20 giva
c:a 100 milj. Eftel" de foreslagna forandringarna skulle den
giva 206 milj. kr.

Forslaget under 2 forailledde en lag av den 4 okt. 191H,
enligt vilken' de foreslagna skalorna betydligt omandrades.
BetrafIande bolag skedde emellertid ingen ii-ndring i forslaget.

3. Forslag om vissa forhojningal" i postavgifterna, berak
nade att inbringa 10 milj. kr.

4. Forslag om fordubbling av nojesskatten, \Tilket for staten
skulle inbringa 2 milj. och for kommunerna, som uppbara en
del av skatten, 1 milj. kr.

Forslaget foranledde en lag a\T den 4 okt. 1919.
5. Forslag om beskattning av automobiler, motorcyklar och

lustfartyg.
For droskor och omnibussar samt motorc~yklar foreslogs 150

kr. om aret, for lastbilar 200, andra bilar a hogst 12 hast
krafter 300 kr. och storre bilar 600 kr. Skatten skulle sa
lunda drabba korning bade for l\ytta och noje.

AlIa privata segel-, motor- och angfartyg, som ej uteslu
tande anvandas for forvarvsandamal j skulle aven drabbas av
viss arlig beskattning. Vidare framlades forslag om hojning
av tullen a motorvagnar fran 2 till 10 % av vardet.

Under 5 omformalda skatter beraknac1es inbringa inalles c:a
4 milj. kr.

Genom lagen 4 okt. 1919 bestamdes om skatt pa lustfartyg,
ehuru med vjss andring av forslaget. Tullen a motorvagnar
hojdes aven, ehuru mindre an foresla.gits. Forslaget rors/nde
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beskattning av autolnobiler Dell lllotorcyklar resulterade i ell lag
av den 4 oktober 1919. .

6. Slutligen framlades rorslag om forHingl1il1g av ett antal
sl{attelagar, 80m gallde till oell med mars 1920, namligen 1"0
rande spirituosaavgiften, olskattel1~ spelkortsavgiften, tobaks
skatten, skatten a smyeken, borsskatten och "ejendomsskylden".
Dessa lagars giltighetstid forlangdes genom lag av den 4 okt.
1919 till utgangen av mars 1921 (betr. "ejel1domsslrylden"
dock blott intill utgangell av 3,1"1920).

I 110V. 1920 llar framlagts ett lromplex av lagforslag, avse
ende ytterligare utRtracknil1g av berorda lagars giltighet (j
nagra raIl med vissa andringaI') illtill slutet av mars 1922.
Detta galler dock ej lagen am forhojning av "ejendomsskylden't.

XXII.
Statsutgifterna och deras relativa betydelse for bUdgeten under

budgetaren 1914/15 -1919j20.

634.6

I
I

1

8lunma i

I 172.6

I 217.2

I 297.5
I 431.0
I.
I 656.8
I
!

6 0.u

lB.!)

9.6

14.7

15.7

14.5

87.n86.1

I I I ~tgifte7
I I for kapl-

I Lopande I 0/ Italokning 0/

I, utgifter I /0 lOCh avbe-, /0

I I talning al
I skuld I

1914-15 ····· .. ·········· .. ··1 156.1 I 90.4 I 16.5 I

11~~~=~~ :·.·.:::::::::::::::::::::1 ~:~:: i ::: . :::: i
1917 -18 1 368.G 85.3 62.4

1918-19 1 615.7 H3.7 41.1
I

1919-20 (ber.) , ! 546.7

7 ~)9.7

3.7

3.2

3.2

4.8

16.9

29.4

44.3

4.3

4.9

3.1

14.7

6H.l

17.0

8.4

11.8

12.2

11.0

1914-15 .

1915-16 , .

1916-17 .

1917-18 .

1918-19 , .

1919-20 (her.) .

XXII a.
Utgifter for kapitalokning m. m. under bUdgetaren 1914/15-1919/20.

Div. for- I I
Aff skott och
. ars- Avbet. it hin (till Till fon_li

drlV. yerke statsskuld "hus- del: m. m.
IU. m. mands-

brug"
m.m.\ i

!
1.3 I

I
2.3 I
2.0 i

1.71
2.9
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XXIII.
Inkomster av lanemedel under budgetaren 1914/15-1919/20.

1914-15 32.5
1915-16 .. SO.G
1916-17 153.6

1917-18 59.4
1918-19 175.1
1919-20 (her.) 145.0

. I den danska budgeten anges ej, for vilka andamal lane
medlen beviljas. ~fall far val antaga, att de i framsta rummet
avses for produktiva andamal (affarsverksamhet, lanefonder
o. d.), men da anslagell till sadana andamal under ifragava
rande ar ej pa langt ntir uppgatt till lanemedlens belopp, hava
dessa till stor del tagits i ansprak :for andra alldama].

XXI\T.
Utbetalda anslag till kapitalokning for »statsvirksomhedel'» m. m.

under bUdgetaren 1914/15-1919/20.

j

I
Stats- Post I, I I Priva~ I

I

banor Telegraf Hamnar banor Summa
I-

I II
1914-15.... '" .............. 5.7 0.2

1
0.6 0.7 1.0 8.2

1915-16..................... 8.4 0.3 I 0.8 1.1 1.0 11.6

1916-17..................... 8.3 0.3 1.1 0.8 1.0 11.5

1917-18..................... 6.8 0.3 1.5 0.7 2.0 11.3

11918-19..................... 1 9.2 1.0 2.0 0.7 2.0 14.9

, 1919-20 (ber.) ............ 40.9 4.8 9.0 3.3 2.1 60.1

Samtliga dessa anslag t.ill " statsvirksOlnlleder" TIl. 111. 11aVa

utgatt av lanemedel.

XX'T.
I »statsvirksomheder» innestaende kapital aren 1915-1919.

I Stats-
I I Stats- I -,

Post Tele- Stats- I skogar
OVl'iga I SummaI banor graf Ihamnarloch do-

maner 1

I
I

I I
I1915 ........................ 1 301.5 9.6 13.2 18.2 I 24.7 G.4 373.6

1916 ........................ 3]6.5 10.2 14.6 19.4 24.8 6.8 392.3

1917 ........................ 325.5 11.2 15.6 20.2 29.0 7.6 409.1

1918 ........................

1

343.5

I
11.0 17.4

I

21.0 29.9 12.8 435.6
!

1919 ........................ 359.6 9.7 19.0 21.6 30.9 9.9 450.7

Egendomsskattsvi:trde.
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De meddelade siffrorna svara ej £ullt mot anla,ggningskost
naderlla utan' aro nagot hogre, da idem illga vissa mellan
havanden med st.atsverket.

XXVI.

Avkastning av »statsvirksomheder» samt ovel'skott av dOln4ninkomstep
under budgetal'en 1914/t5-1919/20~'

\
Jarn-! P t ~.;. Tele-I Stats-l~c~m~~~1~16vrig.a Isumma!,
vagar os i graf hamnar gar I

1914-15..... 8.91 + 0.01 1.6\ + 0.0 1.41 1.1 13.01

1915-16 , 9.11 -;- 1.4 1 2.4 1 -;- 0.4 1.6 I 1.7 13.01

1916-17 -;-- 1.8! 0.4 2.4 I -;- 0.4 1.81 1.5 3.91
1917-18....... ....:-10.31 -;_. 2.11 2.0 I -;- 0.4 4.6 0.8 -;- 5.4!

1918-19 : ':-16.11--:- 1.21 0.6 -;- 0.5 4.9 I 0.9 -;-11.4!
. 1919-20(ber.) 1-;.-30.8 -;'-12.6 -;'-1.4 -~L6 -;-0.2 1-;'-0.4 -:-47.01

Basom framgar av de meddelade siffrorna, llava inkomsterna
av statens affarsverk:samhet under ifragavarande ar varit stadda
i standig nedgang. M.ed bortseende fran statshamnarna, vilka
ej torde vara avsedda att bara sig, 11ava sarskilt jarllvagarna
ooh itven postverket visat daligt resultat.

XXVII.

Statens affarsverksamhet under budgetaren 1914/15-1919/20.

Overskott (resp. underskott) i % av innesta.ende kapital.

I
, J.~rn-

vagar

I
I

1915-16 _ " j 3.0

~:~~=~: :::: ::.:::: ::::.: :.:.::::::: :::. :::::::1 :;= ~::
I

1918-19 "I_:~4.7
1919-20 (her.) " .: 1 • 8.6

I
Post I Tele-! stats-!DomanerlI graf hamnar o. skogarl

I

I:~- 14.61 18.2 -;- 2.2 6.a I
. 3.91 16.4 -;- 2.1 7.3

:- IS.81 12.81-7- 2.0 1.5.9
'7- 10.9 3.4 7- 2.41 16.4

I-~ 129.91 --;- 7.4, -':- 7.4 -;- 0.6

Svarigheter hava matt att verkstalla. motsvarallde berakning'
for statens affarsverksamhet i ovrigt.
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XXVIII.
Av kristiden foranledda statsutgifter.

a) Neutralitetskostnaderna.

I{ostnaderna for neutralitetens uppratthallande hava uppgatt
till foljande belopp: under budgetaret 1914-15 40.9 milj.~

1915-16 59.7 milj., 1916-17 81.5 milj., 1917-18 85.3
milj., 1918-19 87.5 milj. kr~ Hartill komma for a1" 1919-20
beraknade utgifter for neutralitetsvaktens avveckling 5.4 milj! k:r.
Sistnamnda belopp illberal{nat hava alltsa neutralitetsutgifterna
belopt sig till illalles 360.3 milj. kr.

Sasom framgar av redogorelsen for budgeterna, hava neutrali
tetskostlladerna for varje finallsar varit uppforda i resp. ars
budget.

b) Utgifte'f" for atnskaffatnde av livsfornodenheter och for dyrtids
atga'}"der.

Dessa utg'ifter j som hava varit av mycket skiftande art,
framga av foljande sammanstallning.

I I 1919-20
1915-16 1916-1711917-1811918 -19 (ber. oe

lopp)

0.8

21.0

245.6

142.5

24.7

34.74.4Summa

1:0) Statstillskott till kommuner!1 I I i I
en1i~t l~ga::na OID kommunala I III j
dyrtldsatgarder.................. I ().~ 19.2 (15.2 I 53.~ I

2:0) Statstillskott till kommuner I I I !
till igltngsattande av kommu- I
nala arbeten I i 0.9 B.o

3:0) Utgifter for statstillskott till I I I
kommunala hjltlpkassor '1.0 a.s I 3.31 1.3

4:0) Utgifter till extraordinar hjalp
. 1 I 1"' ItIll arbets osa ID. ID. I n.o! 29.n

5: 0) Extraordinara utgifter roran- I I,!

de befolkningens forseende
med livsmedel och bransle
(flask, majs, norgesalpeter, I i

SIDor, margarin, kott, sad, It

potatis ID. ro.) O.:! 6.G 62.3 I 192.4

H:o) Dyrtidstillagg till tjansteman 1.2 1Ro 30.4 41.1

130.2! 330.8

Da neutralitetsutgifterlla uppgatt till 360.3 milj. kr., hava:
alltsa danska statens merutgi£ter pa grund av kriget intill den
1 april 1920 stigit till sammanlagt 1,106.0 milj. }{l\
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Detta belopp har till stor del anskaf£ats genom upplaning~

tillfallig eller mera fast. Under nnansarell 1.914/15-1919/20
aro sasom inkomster av lanemedel 11pptagna inalles cirka 650
milj. kr., varav docl{ tillfalliga Ian a sammanlagt 75 milj. kr.
redan aro aterbetalade. Av lanemedlen torde endast omkring
120 milj. kr. hava gatt till produktiva andamaJ. En betydande
del av kristidsutgifterna aro salunda annu ej slutligen betalda~

utan sker detta forst i den man de upptagna lanell amorteras.
Na.gon sarskild plan for anskaffande a,r medel hartill finnes ej
11ppgjord..

XXIX.

Ordinarie utgifter for soeiala andamaJ under budgetaren
1914/15-1920/21.

1914-15 14.5

1915-16.................. 16.4

1916-17 18.4

1917-18.... 1.9.3

i % av
lopande

utg.

9.3

8.n

7.3

5.2

1918-19 26.3

1919-20 (her.) 20.6

1920-21 (ber.) 24.8

i % av
lopande

utg.

4.3

B.b

Till sociala utgifter ha'va hanlorts storre delen av de a in
rikesministeriets budget uppforda anslag, sasom for livforsak
ring, arbetarskydd, anstalter rorande f6rhallandet mellan arbets
givare ocb arbetare, forsakring och forsorjning av obemedlade
(sjuk- och begravningskassor, olycksfallsforsakring, arbetsloshets
kassor, hjalpkassor, understod av barn till ankor, tillskott till
kommuner for alderdomsunderstod, utgifter for fattigvasendet),
tillskott till vissa. foreningar o. d., lltgifter till kreditforeningar
av mindre jordbrukare, olycksfallsforsakring av tjansteman och
arbetare.

Dessa aro de mera regelmassiga utgifterna for sociala andamal.
Under krisaren hava darjamte, sasom framgar avtabell XXVIII,

forekommit synnerligen betydande utgifter for anskaffande. och
tillhandahallande av livsfornodenheter sarot for diverse dyrtids
atgarder.
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XXX·.

·Statens oeh kommunernas skulder.

Vid utgangen av budgetaret 1913-14uppgick dallska statens
obligationsskuld till 358 milj. kr., varav 270 milj. }{T. voro
placerade i utlandet.

Under aren 1914-1919 hava upptagits inalles sju Ian 
forutom tre kortfristiga, redan infriade Ian mot s. k. statsbevis
(skattkammarvaxlar) - till sammanlagt belopp av 5eO milj. kr.
Av dessa aro fyra llpptagna mot statsgaldsbevis med forfallotid
efter 10 it 15 al~ samt tre amorteringslall med resp. 29, 40
ooh 50 ars amorteringstid. Nagot Ian av statsrantetyp harman
ej upptagit. AlIa hal' ifragavarande Ian hava upptagits inom landet.

Vid utgangen av finansaret 1918-19 utgjorde obligations
skuldens belopp 773.7 milj. kr. Av sistnamnda belopp aro
placerade i statsrantelan c:a 218 milj., i amorteringslan 300.5
milj. oeh i efter viss tid forfallande Ian 255 milj. kr.

Av sl{ulden 1/4 1919 voro 518.2 milj. kr. inlandsk och 255.5
milj. }{r. utlandsk. Den i utlandet plaoerade skulden aI'" emel
lertid i sjalva verket avsevart mindre, enar aterkop i stor
omfattning agt rum under Irrisaren.

Utgifterna for forrantning av skulden hava stigit fran 12.8
milj. ar 1914-15 till 25.4 nlilj. ar 1918-19 och beraknas
for ar 1920-21 till 39.9 milj." kr.

Nedanstaende tabell lamnar upplysning angaende belopp oeh.
villkor TIl. ill. for ovanberorda sju Ian:

I Tid for Belopp i
Rltnte- 6vertag-1 . !

I .Lanets art ft' nings- Aterbetal-!
I upptagandet kronor 0% 1 kurs ningstid I

I
I 0 % I ,. I

I AmorteringsUn ......... nov. 1914 60 000 000 I 4 I 92 ! 1915-19541i

Sta,tsgaldsbevis ............ juli 1915 60000 000 I 0 I 99 l 1925 I
I I

1 !
I d:o .............. nov. 1916 75000000 I 5 99 11926 och 19311
1

I

Ij d:o ............ sept. 1917 60 000 000 5 99 1932 I
d:o

l
5

I
............ juni 1918 60 000 000 98 s/, 1928

i

Amorteringslan ......... mars 1919 120 000 000 5 I 96 1/2 1922-1941 j
d:o sept. 1919 145000 000 5 I 1942-1991 :............ I -

Den danska staten hal' under krisaren i stor utstrackning
anvant sig jamval av tillfallig upplaning. Sa llar man vid tre
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tillfallell utslappt s. k. statsbevis, forfallande efter 1 till 1 1
/ 2

aI', a ett sammanlagt belopp av 50 milj.· kr.. .A.venledes hal"
man i stor utstrackning for att skaffa medel· till de betydande
statsinkopen av brodsad m. m. anlitat kredit i Nationalbanken.
Denna skuldsattning hal" givetvis undergatt stora fluktuationer.
Minskningarna i skulden hava varit sarskilt framtradande vid
de tider, da valuta influtit for upptagna statslan. Den 1 okt.
1919 ut.gjorde statens sl{uld till Nationalbanken 159.5 milj.
kr., vill{et belopp den 1 juli 1920 nedgatt till c:a 126 milj.
kr. I ovrigt finnas ej nagra tillfalliga skulder av betydenhet.

Den sammanlagda statsskulden, fast och tillfallig, torde den
1 juli 1920 hava uppgatt till c:a 1 050 milj. kr.

Samtliga kommuners (stader, sognekommuner, amt) skulder
lltgjorde under budgetaret 1913-14 395.9 milj. kr. Under
budgetaret 1918 -19 hade beloppet stigit till 725.3 milj kr.

XXXI.

Oversikt av handelsoms4ttningen med utlandet under aren 1913-1920.

134.1

+ 72.1

28.0'

48.5

18.1

202.0

--;- 1,610.0

991.5

I
1.576.7

1.662.7

2.286.6

2.666.3

2.146.9

1.688,0

3.428.0

3.573.7

Hela I Inforsel- (-;-)
0:r:nsatt- utforselover-
nlngen I skott (+)
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3

1'

867.4

1129.3 I
1308.9

1064.4
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909.0 I
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I
855.41:
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1157.3 I
I
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I
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: Ar I.' Inforsel :1

1

Utforsel I
i I I



Norge.
(Siffrorna avse milj. kronor.)

I ..

Resultatet av statsregleringarna for budgetaren 1906/07-1913/14
(nettooverskott +)

1906-07 + 4.4
1907-08 + 6.8
1908-09 + 7.1
190H-IO + 5.5

1{l10-11 + 7.4
]911-12 + 7.&
1912-13 + 7.7
1913--14 + 9.2

Samtliga statsregleringar under de atta budgetareIl narmast
fore kriget llade salunda visat overskott, som inalies uppgick
till 55.9 milj. kr. Detta belopp hade t.ill storsta delen anvants
till starkande av forsvarsvasendet o. d.

Statsskulden hade under ifragavarande atta a1" okats med
endast 15 Inilj. lrr. fraIl 342.4 milj. till 357.4 milj. kr. ar
1914.

,Tid utgallgen av budgetaret 1913 -14 uppgick statskassans
behallning till 50.2 milj. kr.

Sasom av de meddelade siffrorna framgar, val' norska statens
-finallsiella stallning god vid den tid, da v9Jrldskriget utbrot.

Budgetaret borjar den 1 julio

II.

Dell norska budgeten ar sedan ar 1905 uppdelad i tva av
delningar, den ordinarie och dell extra-ordinarie.

Statsrakenskaperna for budgetaret 1 julio 1914-30 juni 1915
utvisade i inkomster 197 milj. kr., darav pa den ordinarie bud
geten 167.8 och pa den extra ordinarie 29.5 milj. kr. Ut
gifterna uppgingo till 186.4 milj. kr., darav ordinarie 156.1
milj. ooh extra ordinarie 29.5 milj. samt utanfor budgeten O. 7

milj. kr. Ett overskott uppstod salunda av 10.9 milj. kr.
Utgifterna for neutralitetens uppratthallande aro emellertid.ej
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medtagna i budgetell utall hava under hela krigstidell bestritts
utanfor densamlna.

Statskassans hehaJllling utgjorde ·vid budgetarets slut 35.7
milj. kr.

III.

Under budgetaret 1915'-16 11ppgingo inkomsterna till 240.4
milj. oeh utgifterna till 191.2 milj. kr.· Det uppstod salunda
ett overskott av 49.2 milj. kr. Vid budgetens uppgorande sag
man ganska morkt pa stallningen oeh sokte nedbringa bud
getens utgifter sa myeket som mojligt. Emellertid blev dell
nedgangsperiod, som foljde pa krigsutbrottet, endast av kort
varaktighet oeh eftertraddes av en hogkonjunktur, som medforde
inkomster for staten hogt over de beraknade. Inkomst- oeh
formogenhetsskatten inbragte 25.6 milj. kr. mer an bera1rnat,
tullarna 8.2 milj. mera, stampelavgiften 5.3 Inilj. mera, olav
giftell 0.7 milj. mera o. s. v.

Statskassans behallning utgjorde vid blldgeta/rets slut 57.1
milj. }{r. '

l,r,

Under budgeta/ret 1916-17 uppgingo statsinkomsterna till
394.7 milj. kr. Da utgifterna stannade vid 268.7 milj., upp
stod salunda - ett overskott av 126 milj. kr. Detta berodde
vasentligen av 'inkomst- oeh formogenhetsskatten, som gay 87.8
milj. kr. mer an beraknat. Tullarna inbragte 15.8 milj. mer
an beraknat, tobaksstampelavgiften 2.1 milj. mera, stampel
avgiften pa vardepapper 15.3 milj. mera, olavgiften 2.3 milj.
mera oeh arvsavgiften 1.2 milj. mera. En krigskonjunkturskatt,
uppford a extra-ordinarie budgeten, inbragte 39.6 milj. kr.

Statskassans behallning lltgjorde vid blldgetarets slut 137. H

milj. kr.

v.
Budgeten for Ilr 1917-18 balanserade pa ett belopp av

446.7 milj. kr., darav pa den ordinarie'250.3 milj. och pa den
extra-ordinarie 196.4 milj. kr. De ordinarie inkomsterna upp
gingo emellertid till 406.2 milj. oell de extra-ordinarie till 213.6
milj. eller sammanlagt 619.8 inilj. kr. ,Utgifterna stego till inalles
501.8 milj., darav ordinarie 296.1 milj. oeh extra-ordinarie 205.6
milj.'kr. Ett oversk'ott uppstod salunda a 118 milj. kr. Bland in~
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lromster pa ordina1"ie budgetell marktes inkomst- OCll formogenhets
skatt 150.7 milj. (beraknade 58.6 milj.), tullar 54 milj., (ber. 57.5
milj.), olavgift 3.2 milj. (ber. 2 milj.), tobaksstampelavgift 8.6
milj. (ber. 3 milj.), stampelavgift av vardepapper 40.1 milj.
(ber. 12 milj.), arvsavgifter 3.3 milj. (ber. 2 milj.). Bland
inkomster pa extra-ordinarie,budgeten aterfunnos H11lemedel 25.3
milj. (for utgi£ter till jarnvagar, telefon, vattellfall ffi. m.),
krigskonjunkturskatten 160.3 milj. (bel". 114.2 milj.), tonnage
avgiften 20.5 miIj. (ber. 18 milj.). Bland utgifterna a' den
extra-ordinarie budgeten marktes dyrtidstillagg 31.3 milj., dyr
tidsatgarder etc. 106.4 Inilj., overtagande av kustfarten pa
Nord-Norge 9.4: milj., extra-01''dinarie forsvarsanstalte1" 26 milj.
]{r. - Till tackande av dessa utgifter anvandes krigskonjunk
turskattell och tonnageavgiften. Forsvarsanstalterna skulle £01"
skottsvis ha tackts av lanemedel, men behovdes ej detta till
foljd av de stora belopp, som ovallnamnda skatter inbragte.,

Statskassans behallning lltgjorc1e vid budgetftret.s slut 187.1
milj. kr.

"\'1.

Blldgeterl for li'r 1918-19 balanserade pa 625 milj. kr.,
darav pa den ordinarie 333.3 milj. OCll pa den extra-ordinarie
291.7 miIj. kr. De. ordinarie inkomsterna uppgingo emeller
tid till 463 milj. och de extra-ordinarie'till 324.6 milj. kr. eller
sammanlagt 787.6 milj. kr. Utgifterna stego till inalles 672.2
Inilj., darav ordinarie 347.6 milj. och extra-ordinarie 324.6 milj.
}{r. Ett overskott uppstod salunda a 115.4 milj. kr. Bland
inkomster pa ordinarie budgetell marktes inkomst- ocll'formogen
lletsskatt 171.5 milj. (bel". 100 miIj.), tullar 68.8 milj. (bel".
45 milj.), branllvinsavgift 2.5 milj. (ber. 0.5 miIj.), olavgift
1.. 4 milj. (ber. 1 milj.), stampelavgifter (inkl. arvsavgift) 30.4
milj. (bel". 2 7.2 milj.). Bland inkomster pa extra-ordinarie
budgeten aterfunnos lanemedel 68.7 milj. (for jarnvagar, teIe
graf, vattenfall och inkop av grllvor), krigskonjunkturskatt
232.1 IniIj. (ber. 212 milj.), tonnageavgift 20 milj. (ber. 15.5
milj .). - Bland lltgifterna pa dell extraordinarie budgeten
marktes dyrtidstillagg 89.5 miIj., dyrtidsatgarder etc. 139.3
milj., tillslrott till privat angfartygstrafik ,9 milj. och extra
ordinara forsvarsanstalter 14.3 milj. kr.'

, Statskassalls' behallning utgjorde 'vid budgetarets slut ~60. 2

11lilj. kr.
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VII.

Budgeten for a1" 1919-20 balanserar pa 726.5 milj. kr.~

darav pa den ordinarie 392.4 milj. och pa den extra-ordinarie
334.1 milj. kr. Av beraknade inkomster pa den ordinarie
budgeten markas: inkomst- och formogenhetsskatt 125 milj.~

tullinkomster 60 milj., brannvins- och olavgifter 5 milj., tobaks
stampelavgift 9 milj., stampelavgift 20.2 milj., arvsavgift 3.5
milj. och lyxskatt 0.5 milj. kr. Pa den extraordinarie bud
getens inkomstsida aro bl. a. uppforda lanemedel (till jarnvagar,
telegraf- ooh telefonanlaggningar samt inkop ooh utbyggning av
vattenfall) 60.3 milj., krigskonjunkturskatt 236.3 milj., tonnage
avgift 17.4 milj. kr. Bland utgifter pa d.en extra-ordinarie bud
geten markas: dyrtidstillagg 100.7 milj., dyrtidsatgarder 88 milj.,
forlust pa krisatgarder betraffande industrien 25.5 milj., tillskott
till privat angbatstran.k 8 milj., tillskott till bostadsbyggande 6.5
milj., motarbetande av arbetsloshet 8 milj., extraordinara fo1'
svarsatgarder 5.9 milj. kr.

Huruvida overskott kommer att uppsta pa budgeten, kan
allnu ej uppgivas.

VIII.

Det ordinarie bUdgetforslaget for ar 1920-21 balanserar pa
492.4 milj. kr. Inkomst- ooh formogenhetsskatten beraknas
till 150 milj., tullarna till 75 milj., 01- ooh brannvinsavgifter till
sammanlagt 9 milj., tobaksstampelavgift till 14 milj., stampel
avgifter (ink!. arvsavgift) till 22.2 milj. ooh lyxskatt till 1 milj. kr.
Bland utgifterna markas avsattning till lone- ooh dyrtidstilHi.gg
35 milj. kr. .

Forslaget till extraordinarie budget for 1920-21 balanserar
pa 267.4 milj. kr. Bland inkomsterna markas lanemedel 76.4
milj., krigskonjunkturskatt 174 milj., tonnageavgift 10 milj.
}{r. Bland utgifterna· atern.nnas utgifter for jarnvags-, telegraf-·
och telefonanlaggningar samt utbyggning av vattenfall 77~3

milj., . fondavsattningar 0.5 milj., byggande av bostader 17.9
rnilj., egendomskop, byggnadsarbeten (utom bostader) m. ID.

22.9 milj., bekampande· av arbetsloshet 1 milj., tillskott till
privat angbatstrafik ID. m. 11.4 milj., dyrtidstillagg t.ill tjanste
man ID. ID. 66.2 milj., dyrtidsatgarder m. m. 45.2 milj., av
sattning ·till .tackande av forlust a diverse krisatgarder 25.0
milj. kr.
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IX.

De siffror, som lamnats ur statsrakenskaperna ooh budgeterna
aro bruttosiffror. De angivna overskotten aro rakenskapsmassiga
ooh svara ej fullt mot de verkliga behallningarna. Nettosiff
rorna, d. v. s. skillnaden mellan inkomster ooh utgifter i fraga
om de olika andamalen, te sig givetvis helt annorlunda.

Nettoutgifterna ooh de verkliga overskotten for de olika finans
aren under kriget hava enligt budgeterna stallt sig pa foljande
satt vad betraffar den ordinarie budgeten: 1914-15 utgifter
95.8 milj., behallning 7.2 milj., 1915-16 utgifter 100 milj.,
behallning 44.2 milj, 1916-17 utgifter 113.5 milj., beha11
ning 117.4 milj., 1917-18 lltgiiter 150 milj., behallning
115.4 milj., 1918-19 utgifter 191.5 milj., behallning 101.5
milj., 1919-20 beviljade utgifter 238.1 milj. kr.

IXa.

De extraordinarie budgeterna hava, sasom framgar av forllt
lamnade sifferuppgifter, svallt ut annu mer an de ordinarie.
Fare kriget omfattade dessa budgeter nastan endast jarnvags
byggnader; vilka utfordes med lanemedel. Under kriget ha-va.
dara 11ppforts en hel del andra utgifter av olika slag sasom till
extra forsvarsanstalter ooh dyrtidsatgarder. Sasom namnts, hava
de egentliga neutralitetsutgifterna ej varit' upptagna i budgeten,
utan. bestritts utanfar densamma. Om eplellertid dessa sist
namnda utgifter medraknas, hava extra-ordinart atgatt foljande
belopp: 1914-15 61 milj., 1915-16 59.3 rnilj., 1916-17
139.8 milj"., 1917 -18 272.5 milj., 1918-19 360.0 milj.,
1919-20 beviljade omkring 334 milj. kr. I dessa belopp
inga jamte. neutralitetsutgifterna vissa andra utgifter utaniar
budgeterna. Harjamte inga dari en rad utgifter for jarnvags
anlaggningar, inkop, reglering och utbyggning av vattenfall,
telegraf- ooh telefonanHiggningar m. m. a inalles 205 milj. kT.

For ifTagavarande. sex budgetar hava alltsa extra-ordinart
beviljats inalles 1 226.6 milj. kr. till utgifter, som normalt upp
foras· a den extra-ordinarie blldgeten, samt till utgifter, foran
ledda a,r kristiden. Annu aterstar emellertid en del kristids
utgifter. Sa, ar fallet med den forlust, som kan komma att
uppsta pa. sill, .fisk och fett, som staten Qvertagit,' forlust pa
spannma,}~ SODl sta,ten overtagit till garanterade minimipriser
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for budgetarell 1918-19 och 1919-20, avensom eventuella
forluster 'genom overtagandet av krigsrisken' for norska fiske
()ch fangstfartyg.

IXb.

Sasom jall1val framgar av forut meddelade siffror, hava aven
de ordinarie budgeterna vuxit kraftigt under kriget. De okade
11tgifterna llava emellertid kunnat tackas tack yare de nya
skatter, som upptagits och uppforts a de ordinarie budgeterna.
Darjamte: hal" for budgetaren 1914-19 uppkommit ett samman
lagt nettooverskott av 385. 7 milj~ kr., vartill kommer eventi.l
ellt overskott for ar 1919-20. Dessa overskott, som salunda
'varit mycket betydande, hava anvants till tackande av lopande
statsutgifter.

De extraordiniira utgifterna }lava delvis tackts genoln foljandf~

-extraordinara inkomster:
1. Krigskonjunkturskatten~ som for aren 1914-1918 in

bragt inalles 653.2 milj .. kr.
2. Tonnageavgiften, som t. o. ffi. ar 1918-19 inbragt

inalles 75. 2 milj.. kr.
IIartill komma andra extraordinal'a illkomster a 12 Inilj. kr.
Den' norska staten hal" alltsa inalles, lla,ft till sitt forfogande

foljande '"}{rigsinkomstel''' :

1 .. , Overskott 0 ordinarie blldgeter ............... 385.7 ulilj. ]{r.pa
2~ Krigskonjunkturskatt ....... ~ ........... - .............. 653.2

" "3. Tonnageavgift ................. , .............. , ........ , .. " .. 75.2 n n
4. Andra extra inl{omster .............................. 12.0

" "
Summa 1 12.6 .1 milj. kr.

Som· namnts, ha de extraordinara utgifterna under ifraga
'varande sex budgetal' utgjol't 1 226.6 milj.. kr. Om man
slar .tillsammans de ordinarie budgeterlla ooh bortser fran stats
kassans kontanta behallning, har alltsa under. ifragavarande tid
genom de extraordinara utgifterna uppstatt en brist av 100.5
milj. 'kr., som icke tackts av ovel'skotten pa de ordinal'ie bud
.geterna eller extl'aordinarie inkomster.. Till tackande av detta
belopp' harman dock' det eventuella overskottet for budgetaret.
.1919~20 ..
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x.
SaSOnl framgar av de [arut meddelade uppgifterna, h~va bud

geterna under krisaren svall~ ut pa ett satt,' sam ej kunnat
f6rutses. Savill inkomster sam utgifter hava emellertid stigit
~ill avsevart hogre belopp an vid budgeternas uppgoraride kun~~t

beraknas, Nedanstaende sammanstallning visar de behallna In
komsterna och verkliga utgifterna samt uppkommet over~kott.

I Beh. ink. IVerkl. utg·1 B~~~~t"er. !
j,
I •
11914:--15 .

11915-16 .

j1916-17 , .. ,

I~:~~=~: :::::: .. :: :.':" ..::::::.'::::: :.' :.":::::
197.3

240.4

394.7

619.8

787.7

I I
186.4 I 10.9 I

191.2 i 49.2
I

268.7 ! 126.0

501.8 118.0

672.3. 115..i:

Att marka ar j att bland" utgifterna neutraJitetskostlladerna ej
firo medraknade.

Statsinkomsterna oeh deras relativa betydelse for budgeten under iren
1914/15 -1920/21.

I ~ tj I 0/ I ~ ~ 0/ ! E:: II' 0/ I ~~ 0 ' ~ ~ I 0/ ~ I '0 § II

I ~~. I /0 ~ e: /0 ~~: /0 I ~ c:r: /0 ~ (J~ /0 6- c"," ~
I (!). I (!) ~ s 00 ~. 0: Fi'" U) I 0 'I 9
\ ~ I ~ p" I I ~ a ,_00_

1
:" HE'• .-.i- ~_ I

1!lU-15 ! 1 18.71 15.6 71.7160.01 5.21 4.4 15.8 13.211.5 1.816.015.5 119.51
Hn5~16 ! 50.1 29.1 85.4 49.71 8.21 4.8 20.8 12.1 1.6 0.9 I 5.9 [3.4 172.0!

1916-:17 i 155.9 52.2 107.5 35.9! 7.51 2.5 20.4 6.81 1.7 0.0 1 6.0 I 2.0 299.01

1917-18 1 331.5 68.6
1

112.1 23.2i.;-·1.y.... 0.B 28.2 5.8! 3.8 0.8 9.411.9 4~3.3!
1918-19 1 423.8

1

72.1
1

117.6 20.0;-;'- 3.8,:-0.6 36.4 6.21 5.4 0.9 8.4 1.4 587.81

1919-20 (ber·)1 378.8 74.21 98.2
1

19.21 1.11 0.2 25.5 5.01 2.4 0.5 ~.7! 0.9 510. 711-
1.920-21 (ber.)! 334.1 67.6 1 121.2J 24.5\ 0.51 0.1, 30.0 6.1 1 2.1 0.5.. n.D I 1.2 494.1

1 Harjamte inbragte en extraordinar forsvarsskatt 11. 7 milj.

Procentsiffrorna ange inkomsttitlarnas andel i den i slsta
}column'en upptagna summan, som innefattar i huvudsak, alla.
statsinkomster med undantag av lanem~del. ,.

Till direkta skatter aro i denna sammanstallning hanf6rda'foljande :

IIaggluncl. Promemoria.
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1) skatt pa inkomst oeh formogenhet; 2) skatt pa utHindska
llandelsresande; 3) krigskonjunkturskatt samt .4) tonnageavgift.

Till indirekta skatter hava forts: 1) stampelavgifter (pa varde
papper och spelkort); 2) arvsavgift; 3) tullinkomster, 4) brann
vinsavgift; 5) etyleteravgift; 6) olavgift; 7) avgift pa inlandsk
tobaksodling; 8) tobaksstampelavgift; 9) tandsticksavgift oeh 10)
lyxskatt.

Till statens affarsverksamhet hava hanforts jarn'vagar, postt
telegraf och telefon, statsskogar samt I{ongsbergs silververk oell
dess skogar.

Uppbord oc~ diverse innefatta atskilliga inkomster pa de olika,
lluvudtitlarna m. m.

Rantor m. ID. innefatta rantor a-utestaende fordringar, vissa
bankers .grundfonder, statens kontantbehallning oeh reservfond
samt' utdelning a aktier ID. ID.

De anforda siffrorna, med undantag for dem, som avse affars-·
verksamh~ten, .3T9. bruttosiffror d. v. s. ange inkomsterna utan
avdrag for de utgifter, sam inkomsternas forvarvande medfqrt.

Av de meddelade siffrorna framgar, att under krisaren en
nlycket star forskjutning i statsinkomsternas relativa betydelse
for budgeten agt rum.

XII.

De direkta statsskatterna under budgetaren 1914/15-1920;21.

I lSkatt pa
KriO's_1 ISkatt p~inkomst Ton- II,

konj~nk- utl. han- S !
I

och for- nage- dels- umma;
IDogen-\ turskatt avgift

. resande I II hetI

I 1914-15 ................................. 18.7

I
18.7 1 1

I

1915-16 ....'............................ 50.1 50.1 I
1916-17 ... '" ...........................

J

116.3 39.6 155.9 I

I 1917-18:........ 7 ••••••••• ••••••••••••••• : 150.7 160.3 20.5 331.5 I
I I
I

1918-19 ........................... :...... 171.5 232.1 20.0 0.2 423.8 I1919-20 (ber.) 125.0 i 236.3 17.4 0.1 378.8

I

.. ..... ~ ... .. .. . .. . . . . .. .. .... .. ! Ii1920-21 (ber.) ........................ .. 150.0 174.0 10.0 0.1 334.1 ;

Krigskonjullkturskatten har i sjalva verket illbragt foljande·
l)elopp~ ·u·ndel" budgetaret '1915-1.6 1.1 milj., 1916-17 249.1

.. ' ..

1 Hartill komnler den. 1 tahell XI omformalda extra forsvarsskatten ~ 11. 7"
ndlj. kr.



67

lnilj., 1917-18 215.8 milj., 1918-19 1~7.5 milj. e11e1" sam
man1agt 653.6 milj. kr. Skatten har emellertid icke varit
uppford som inkomst a budgeten for det budgetar, for vllket
den varit uttaxerad, utan forst senare.

XIII.

Inkomst- och formogenhetsskatt till staten underbudgetaren,
1918/14-1918/19.

Taxe'rad Debiterad ISkatt i %avl
inkomst skatt taxerad in-

I . komst"

637.2 17.2 2.7

691.8 18.8 2.7'

1 021.3 50.0 4.9 '.'-

1 951.4 115.6 . 5.9

2505.6 151.2 6.0

2692.5 169~6 6.3

I
I

I

1913-14 I----------i- ---I
1914-15 1

1915-16 .

1916-17 ~ " .

1917-18 .

I 1918-19 .

XIII a.

Taxeringen till inkomst- o~h fo;rmogenhetsskatt.

Uppgifter haroill finnas ej. tillgangliga.·

XIV.

Utdebiterade kOnlmunalutskylder m. m. under bUdgetaren
1913/14 -1918/19.

Utdebitering for 100.kr.
Beskatt- Utdebiterade beskattningsbar inkomst
ningsbar kommunal- -------1-----

inkomst utskylder Lands- I
Staderkommuner I

1913-14 ........ , ................. 434.5 '59.4 11.97 '15.40

1914-15 ......................... 505.7 . 65.2 11.61 14.18

1915-16 ......... ............... 552.8 70.8 11.39 13.99

1916-17 ... ~ -.................".- ... ···.1 855.7 99.0 10.41 ;1 1
12.87

1917-18

::::::.:::::::::::::::::1
1 730.5 ·193.5'" 9.13 12.2s

]918-19 2354.2 278.0 10.61' 12.43



·.De indirekta skatterna under. bUdgetaren 1914/15-1920/21.

iStampe1-1 T 11" TObHkS-!

I
\

Rus- Tand- I

'och arvs-I n m- drycks- sticks- Lyxskatt Summa I
, .ft komster skatter skatter I skatt I; avgl er

I

I I I I
I
I

1914-15 ..... 4.6 56.2 10.0 0.7 0.2 I -

I
71.7

I I I I1915-16 ..... 10.s I 58.2 I 12.1 2.8 ! 1.5 -- 85.4I I I
1916-17 ..... 22.3 I 67.8 I 11.8 . 4.1 I 1.5 I -

1
107.5

I
I I

j

1917-18 ..... 43.7 54.0 4.3 8.6 La i 0.2 I 112.1

I
I i

I
1918-19 ...... 30.4 68.8 4.1 14.0 I - " 0.3 117.6t

1919-20 (ber.) 23.7 60.0 I 5.0 9.0 I - ! 0.5 98.2

1920-21 (ber.\ 75.0 I 14.0 !
1 1.0

I
121.222.1 \ H.l - I I

Basom fl'amgar av de nleddelade siffrorna, lIar de indirekta
skatternas· avkastning i stort sett nominellt foretett en tamligen
jamn okning. Denna okning ar dock mycket obetydlig i jam
forelse med de direkta. skatternas.

XVI.

Statens inkomster av spirituosa.oeh tobak under budgetaren
1914/15 -1920/21.

I_SP_i_ri_tl_lo.s.a_,~11__T_Ob_a_k_..i:-_s_um_m_a_,_

I I
1914-15························· .. ·· .. ·1 15.~ I 7.5 22.0

~:~:=~~ :::::.:::::.::::: ::: :::::: :.:::: :::::: ::::1
11

~:::,I ::: :~::
~917-18............. 7.7 15.6 23.3

1918-19.......................... 4.1 I 14.0 18.1

1919-20 (ber.) . 1 5.0 9.(} 14.0

1920-21 (ber.) f 9.1 I 14.0 23.1

Ink?msterna av spirituosa utgoras av brannvins- och ol~vgifter

samt inkomsterna av tobak av tobaksstampelavgift och avgift
a tobaksodling avensom tullinkomsterna a dessa varor. Betraf
~ande tullarna ar att marka, att tillgangliga uppgifter hava
avsett kalenderar. I uppgifterna fro o. m. budgetaret 1918~
19 inga ej tullar.
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Nedgangen i inkomsterna av spirituosa beror pa inskrankt
tillverkning av brannvin och eH.

XVII.
Tullinkomster av de viktigaste varuslagen under aren 1914-1917.

I

I I I !

! j

I I

spann-I
Alkohol-I Manu- Metal. I

I {tl I{affe Socker Tobak haltiga I faktur- ler i Ovriga

I

ill I I drycker varor arbete ' I
I I I i

I !

I
I

I1914··················1 2.9
i

3.9 10.1 6.8 5.4 7.1 1.9 17.4I I
I

I
I

1915 .................. \ 2.7

I
4.8 10.2 5.7 6.9 7.5 1.9 9.5 II

I !
1916 .................. 1.7 5.5 11.5 I 5.8 7.6 i 10.1 2.9 18.8 I

I I

I

I
1917 ................. 0.5

I
5.6 12.7 7.0 3.4 10.0 3.4 16.0

medeltal1914-17 2.0 I 4.9 11.1 6.3 5.8 8.7 2.5 -
J X av det hela ... 3.4 I 8.6 I 19.3 11.0 10.1 I 15.0 4·.3 ! 28.3

XVIII.
Samtliga skatter under bUdgetaren 1914/15-1918/19.

I Kommuner II

1.

Till staten pit landet Stader Summa
(hArred o. I

. ~_fy_l_ke_n-)~---_;------._I
1914-15 1 102.1 28.8 36.4 167.3 I
1915-16 1 135.5 30.3 40.0 205.8

I
1916-17 \ 263.4 36.7 62.3 362.4

1917--18... . l 443.6 54.5 139.0 637.1
I' II 1918-19 .. ·.. ··· .. · .. ·· ...... · .. 1 541.4 85.6 192.6 819.6

Bland skatterna till staten aro medralrnade samtliga i bud
geten upp£orda skatter, med undantag dock for "departements
og- retssportler."

Ska.tterna tilllandslrommunerna utgoras av "herredsskatt" och
den pa "herred" fordelade "fylkessl{atten", som uttaxeras till
sammans med "herredsskatten", avensom skolkretsarnes sarskilda
utskylder samt verks och brul{s bidrag till fattig- och skol
vasendet.

De kommunala skatterna aro skatter pa fast egendom, pa
formogenhet och pa inkomst samt en del andra. skatter.

. Skatterna till staten ange de infll1tna och s'katterna till kom~
Inunerna de utdebiterade beloppen.
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XIX.

Skatterna till kommuner i kronor pel' invanare oeh skattebetalare.

I

\
Landskommuner I-- Stader

pr invanare I
I

pr skatte-j' 1 pr skatte-Ibetalare pr InvAnare betalare

I
I

I
I

1913-14 ....................... 15.11 46.36 46.66 135.59 I
1914---15 ...................... 16.61 49.60

I
50.07 138.90 I

1915~16 ........................ 17.40 51.23

I

53.73 145.37 !
I 1916-17 ..................... 61.30

I

20.93 82.08 216.76 I

xx.
Skatterna till stat oeh kommun, fordelade i 0.;' av samtliga..

.Uppgi£ter harOill finna~ .ej tillgangliga.

XXI.

Beskattningsatgardel' under aren 1915-1920.

For" "att oka statens inl{omster hal" mall i stor utstrackning'
under krisarell tagit sin tillflyl{t till nya och forhojda skatter i

till£alliga el1er bestaende. Detta hal' skett betraffande savu.l
direkta :som indirekta skatter.

For att fa budgeten for ar 1915-16 att ga ihop beslot
stortillget en avseva-rd forhojning av i1~komst- och formogenhets
skatten, sarskilt betraffande storre inkomster och formogenheter.
8asom forut angivits, inbragte' denna skatt 50.4 milj. kr., varav
pa forhojningarna belopte 13.6 milj. kr. Vidare infordes en
forhojning av stampelavgifte1~ pa vardepapper, som inbragte 8.7
milj. kr. Slutligell infordes tva nya skatter, namligen stiimpel
avgift a tobaksva.ror och skatt a tiindstickor, vilka gavo en in
komst av resp. 2.8 och 1.5 mi1j. kr.

Nu ifragavarande forllojnil1gar och nya skatter hava bibe
ha11its i' efterfoljande budgeter, dock att tandsticksskatten upp
hort med budgetaret 191 7-18.

Frap. och med sistnamnda ar finnes inford en lyxskatt, SOl11
dock iribringar endast mindre belopp, for 19i7 -18 0.2' mi1j.
och for 1918-19 0.3 milj. samt beraknas ge for 1919-20
och 1920-21 resp. 0.5 och 1.0 milj. kr.
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A1' 1915 infordes en k'rigskonjunkturskatt. Denna skatt hal'
sedermera paJagts. for de foljande budg~taren oeh .ll~r,. sasom
.framgar av ~eddelade siffror, inbragt synrierligen betydande
belopp. - Skatten, som med avseende pa proeentsatser ill. ID.,
undergatt forandringar, har anvants till tackande av kostna
derna for dyrtidstillagg, diverse dyrtidsatgarder, extraordinara
forsvarsanstalter m. m. Skatten skall utga aven for inkomster
ar 1920.

Ar 1916 palades en tillfallig skatt pa skeppsfarten i .fOrIn
'av tonnageavgift, till en borjan for de fyra sista manaderna a:v
budgetaret 1915-16 oeh sedermera aven for de foljande budget
aren. Denna skatt, sonl beraknades komma att inbringa omkri~g'

2 milj. kr. i manaden, har intill utgangen av budgetaret 1918-19
givit 75.2 milj. kr. Vid skattens beviljande forutsattes, att
darmed skulle taekas utgi£ter for av stortinget beslutade an
stalter for bekampande av dyrtiden m. m. Sa har oelc .sl{ett.

Slutligen ma namnas, att ar 1916 palades vissa exportavgifter
'ra fislc.

XXII.

. Statsutgifterna och deras relativa betydelse for budgeten
under aren 1914/15-19~O/21.

lOrd. '1 % av I Extraord'l % av helal
I ! budgeten hehibudg., budget budgeten

! \- I I I
I
I 1914-15 \ 156.1 84.1 29.5 15.9

, 1915-16 I 170.0 88.9 I 21.2 II 11.1 II

/1916-17 . I 204.6 76.1 64.1 23.9

I I lI 1917-18 296.1 59.0 205.6 41.0 I
11918-19 347.6 51. 7 324.6 48.3!

/1919-20 .. ::: '" "1 392.4 54.0 334.1 46.0 I
1920-21 (foIslag) 492;4 64-.8 267.4 I 35.2 I

Summa

185.6

191.2

268.7

501. 7

672.2

726.5

759.8

Pa den ordinarie budgeten upptagas utgifterlla' under de olika
administrationsgrenarna. Pa den extraordinarie budgeten voro
under de tva forsta aren upptagna huvudsakligen utgifter for
kapitalokning samt vissa anslag till extraordinara forsvars
anstalter o. d. Sedermera hava dar varit upptagna stora an
slag ·till dyrtidstillagg och dyrtidsatgarder o. dt, varigenom den
stora. oknillgen forklaras. .
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XXII a.

utgifter it den. extl'aol'dinarie bUdgeten under apen 1914/15-1918/19

IKapital-

.. . I ~'ill- I
For- Ovr~ga skott

I
Fond- Dyr- I

svars- dyrtlds': t ' ll \~ . I
lokning anstal- avsatt- tids- ~t. ". ! 1 . ng Summa!

ning I tilHigg gar- \ bats- Iter der .
i I

tra.flk !

1914-15 ............... 17.7 11.9 I - I - I - I - I 29.6I
I

1915-16 14.3 6.9
\

- i - I - i - I 21.2............... !
I

i I1916-17 22.4 16.9
I

2.0
I 13.2 9.G...............

\
I -

I
64.1 I

1917-18 31.5 26.0 ].0 I 31.3 106.4
I

9.4 205.61............... I i

1918-19 71.5 14.3
\

1.0 I 89.5 i 139..1 I 8.9............... 324.6 .

XXIII.
Anslag av fasta lanemedel under budgetaren 1914/16-1920/21.

1914-15 19.2 1918-19.... 68.7

1915-16 16.9 1919-20............... 60.3

1916-17 19.9 1920-21............... 76.4

1917-18 27.7 1

Anslagen 3,1'0 beviljade till jarnvagsbyggnader, telegraf- oeh.
telefonanlaggningar samt vatten£allsarbetell a,vensonl till inkop
av fastigheter oeh aktier.

XXIV.
Utgifter till kapitalokning for statens atfarsverksamhet under

budgetaren 1914i15-1920/21.

I I
J" I Tele-
.~rn- !graf och

vagar Itelefun

I
IFastig- !

I

vatten- Sk Ihetskop S I
fall ogar I uch UU1ma,

I i gruvor I

0.1 II 2.9 0.1 I - I 23.9
1. 0 4.5 - 4.6 30.5

0.1 i 3.5 0.6 - I 25.5

1.2 I 4.8 0.7 4.4 36.0

1.6 I 26.4 0.6 11.4 79.8
4.2 26.0 0.7 2.8 82.1

2.9 I 20.2 \ 1.2 I - 81.3

Post

3.6

3.9

4.4 I

5.0

9.0

7.7

10.0

17.2 I
16.5

16.9

19.9

30.3

40.7 I
47.0 I

1914-15

1915-16

1916-17
1917-18

1918-19
I

11919-20

I 1920-21

1 Darjamte f5rskott av Utnemedel 26.0 for extraord. fBrsvarsanst.alter.
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Av anslagen till. jarnvag.ar, telegraf, post och vattenfall .4ar
den overvagande delen varit uppford a de extraordinarie bud
geterna. Regelbundna avsattningar till kapitalokning for dessa
andamal ske dock aVell a de ordinarie budgeterna till ej obe
tydliga belopp. - Anslagen till inkop av skogar aterfinnas i
sin helhet a den ordinarie budgeten och anslagen till fastig
hetskop och gruvorsamt fondavsattning a den extraordinalrie.

xxv.
I statens a1fArsverksamhet innestaende kapital.

Uppgifter haroill hava ej varit tillgangliga. '

XXVI.

AvkastningeIi av statens a1farsverksamhet m. m. under iren
1914/15-1920/21.

I I Kongs- Aktier I
I Tele- Stats- bergs och Stats- I

I Stats- Post !grafoch silver- grund- egen- . Summa;banor Itelefon
skogar-

v~rk fonder domar i
i O.
I'

skogarI I m. m.

I i
I

1914~15 ...... 0.8 0.6 3.4 0.4 ± 0 I
1.9 2.5 9.6 !

I1915-16 ...... 0.5 1.1 6.0 0.5 0.1 I 1.9 4.1 14.2 I
1916-17 ...... -;- 0.7 0.7 6.6 0.7 0.21 1.9 3.4 I 12.8 I

I
1917-18 ...... -;- 6.3 -;- 0.8 I 3.6 1.6 0.2 1.9 2.8 3.0 I
1918-19 ... · .. 1~ 8.6 1.0 ± 0 2.0 2.3

I
-;- 0.9 4.7 0.5 I

1919-20 (ber.) -;- 4.6 1.7 2.2 1.5 0.3 1.9 2.3

I
5.3 !

I

1920-21 (ber.) -;- 9.7 2.2 6.7 I los ± 0 1.9 3.6 (l.o !

Resultatet av de aftarsdrivande verkens rorelse hal', sasom
synes, under ifra,gavarande ar varit foga tillfredsstallande. Samst
har resultatet varit for statsbanorna.

Bland utgifterna i den ordinarie budgeten for statsbanorna,
post, telegraf och telefon samt statsskogar aro regelbundet upp
tagna avsevarda belopp for kapitalokning, vilka salunda ej utga
av lanemedel. Storre delen av anslagen till kapitalokningater
finnes emellertid a den extraordinarie budgeten och bestrides
med lanemedel.

For erha11ande av siffrorna rorande de aflarsdrivande verken i
ovanstaeade tabell hava fran driftsinkomsterna dragits end'ast
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driftsutgifterna ooh salunda ej de utgifter to.rkapitalokning,
som utgatt av andra medel an lanemedel.

X.XVII.

Statens a1farsverksamhet.·
Overskott (resp. underskott) i % av innestaende kapita.l.

Uppgi£ter harom hava ej varit tillgangliga.

XXVIII.

Av krlstiden foranledda statsutglfter.

a) Ne.utralitetskostnaderna.

I(ostnaderna for neutralitetens uppratthallande Ilava uppgat.t
till foljande belopp: under budgetaret 1914-15 21.8 milj.,
1915-16 27.2 milj., 1916-17 41.3 milj., 1917-18 55.8
milj. ooh 1918-19 35.3 milj. kr. eller sammanlagt 181.4
Inilj. kr.

Sasom redan farut blivit l1amnt, hava neutralitetskostnaderna
ioke varit uppforda i bud.geterna utan bestritts utanIoI' de
samma. Detta hal" mojliggjorts genom de betydande over
skott, som blldgeterna utvisat och som tillforts statens kassa
behallning.

b) Andra statsutgifter med anledning av kristiden.

Sadana utgifter hava forekommit i myoket stor omfattning.
Svarigheter hava mott att hal" lamna en fullstandig redogo
relse for desamma och de belopp, vartill de stigit. Nedan
staende uppstallning, som avser budgetaret 1919-20 (intill
den 31 maj 1920) gel" emellertid en forestallning om de olika
utgifternas art och storlek.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Dyrtidstillagg till statstjansteman m. fl. . .
Anstalter till beframjande av jordbru]rsproduk-

tionen .
AnHiggning av potatistorkerier .
Folkkok .
Bidrag till kommllner ..
Tillskott till sill och fisk .. .

" "sammanmalet mjol ' .

Milj. kr.

65.4

19.3
1.7
0.2
0.9
2.2
9.7



0.1

2.8
0.2

10.0

0.2
1.2
1.8

10.3
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8. Till provianteringsdepartementets disposition for
anvandning i sarskilda fall .. .

9. Statsbidrag till fylkenas ooh kommunernas ranso-
neringsutgifter .

10. Allstalter till fiskets uppratthallande.' .
11. Utgifter for landets forseende me'd bransle, .
12. Utgi£ter jamlikt lag av 14 maj1917 for att

ordna landets forseende med livsfornodenheter
ooh andra varor .

13~ Till motarbetande av arbetsloshet m. m.
a) understod av arbetslosa ..
b) till vagbyggnader .
c) till jarnvagsbyggnader, ..

14. Tillskott till privat angbatstrafik ' ..
15. Tackriing for tidigare anvanda, ej beviljade medel

till dyrtidsatgarder, ransoneringen m. m _.._.__4_1_._o

Summa 182.5

Under tidigare budgetar hava forekommit kristidsutgifter for
jam,ral andra alldamal, sa·som statsbidrag till nedsattning av
priset a diverse livsfornodenheter ID. m.

XXIX.
Utgifter for sociala andamal under budgetaren 1914/15-1920/21.

% av ord.
budgeten

1914-15 8.5 5.45

1915-16 .. 9.6 5.65

1916-17 11.5 5.62

. 1917-18 16.6 5.61

1918-19 '" 20.7 5.96

1919 -20 (her.) 0 ••• 24.9 6.77

1920-21 (ber.) 29.1 5.91

I denna uppstallning aro medraknade utgifter under departe
mentet for sooiala arenden, namligen tillsyn over arbete j

fabriker, arbetarforsakring, arbetsformedling ooh arbetstvister,
,"Smabruk- og Boligbanken", tillsyn over forsakringsbolag',
fattigvasen; sjuk-, alkoholist- ooh sinnessjukvard m. ID.

I budgeten for al"en 1919-20 och 1920 - 21 finnas upp
tagna anslag for bekampande av arbetsloshet ooh for fl"amjande
av bosta.dsproduktion, vilka emellertid ej aro hal" medl"aknade.
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xxx.
Statens oah kommunel'nas skulder.

Den 30 juni 1914 uppgiek den 110rska statsskulden till 357.4
milj. kr. Med undantag for ett litet belopp av den aldsta
skulden utgjordes densamma uteslutande av amorteringslan pa.
50-75 ar, lopande med 3, 3 1/2 och 4 % ranta. Av skulden
var 20.9 rnilj. kr. in1andsk oeh 336.5- milj. kr. ut1andsk. I
den inlandska statsskulden 'var inraknad statstillskott till vissa
bankers grundfond.

Efter den 30 juni 1914 och till 1919 _ars utgang hava upp
tagits fyra fasta lan, varav tva fordelade i vartdera tva serier.
Av dessa hava tre om inalles 225 milj. kr. emitterats inom
landet och ett a 18.6 milj. kr. i Nordamerikas forenta stater.
Av de inom landet upptagna 1anen aro tva amorteringslan oeh
ett upptaget pa viss kort tid. Lanet i Nordamerika forfaller
ar 1923. - Harjamte hava uppt.agits tillfalliga Ian i England
oeh Amerika, vilka redan aro aterbetalda. Sa ar ock fallet
med sere I av det kortfristiga inhemska lanet.

Den 31 december 1919 var den fasta statssku1den okad til]
594.3 milj. kr.

Nedanstaende tabell lamnar upplysning angaende belopp oe11
villkor ID. ID. for de olika under aren 1914-1919 upptagna
1anen:

I Lanets I I I·· II , Over i
iRan- stor- Tid for ut. Forfallo- Upp- IEmis- ITeck- t - i. aO'· I

L~n I~efot lek i givandet tid sag- ISl?nsk·inat be- nin'"s- i
11 % milj. bart arl 1 % lopp k g I

kr. I i urs i
,

\

I

I

6
1/,-1 i

1) Tillf. Jan j IOkt.-nov. I iEngland ... 6 1/2 11 1914 okt. 19151 -
I

- - -

2) Tillf. IIan i I okt. 1916 -'I I
Amerika ...

6! 11.2 okt. 1914 okt. 1917 -- I - - 98 1/2
3) InHindskt i I I

Ian 1915,
51

98 1 /4-
ser I ......... 20 dec. 1914 (925-1964

1

1925 100 46 99 1/4-
4) InHLndskt I

iIan 1915 !
ser. II ..... 51 27 juni 1915 11925--1965

1
1922 100 27 99 '/41
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99

a8 98.8

I :

,52 'I" 9~.8 I
. ~ emitte-f

88 Irat dir. !,;

Itill pari:100

I ! I
18.7 febr. 19161 1923 !

38 febr, 1917! 1920 I
I I

52 . l' ] 9] ~ i .1,92° I
JU 1 .f .1 I' ~ I

• I
88 aprIl 1918 11929·-1968.1 1928

I
61

I

I
51

51

5 1
/ 21

5) Lan i Arne
, rika 1916...

. 6) Inlandskt
Jan 1918
ser. I .

, 7) InHindskt'
Ian 1917
ser II ......

, 8) InHindskt
Ian 1918 ...

\

Lanetsl ' 1
:

~tr.j
Over- i

Ran- stor- T'd f" t IF" f 11
Upp- ~ S. Teck..,

tag- i1 k 1 , or u .. or a 0- rn rn
:Lf\,n tefot sag- , 00 nat be-

. e'r givandet tid ~...... nin'gs-l
i % bart ar 0 lopp,1 illl J. ' '

~t:' kurs .\
kr. o.~

,

Under £orra halfteil av ar 1920 beslots upptagandet av tva,
inHindska statslan, vartdera a: 100' milj. kr. Det ena :lanet;
avsett till konvertering av aldre tillffillig Sk!lld, forfalLer ar 1925.
Det andra,' som loper oforandrat under tio' aI", skall alnorteras
under darpa foljande fyttio are Rantefoten a bada lanen ar 6 /~.

och emissiol1skursen pari. Teckningen a, lanell pagick ,annu
under hasten 1920.

Vid sidan av ovannii:mnda fasta' Ian llava i stor utstr~ckning
upp.tagits tillf~lliga lan, framst till tackande av provianteriIlgs
utgifterna. Vid slutet av budgetaret 1918-19 hade for dettH
andamal upptagits tillfalliga vaxellan och kontolan a samman
lagt belopp av 12'5.1 milj. kr. Denna skuld hade vid 1919 ars
utgang nedgatt till 61.s milj. kr. Da,rjamte hal" under 1918-19
till finansiering av statens varuomsattning oppnats en kassa
kredit hos atskilliga banker (provianteringslanet) a300 milj. kr.:
varav den 30 juni 1919 tagits i ansprak 295.1 milj. kr. Vid
1919 ars slut hade denna kredit, efter att hava hojts till
380.5 milj. kr., tagits i ansprak med 360.7 milj. kr. Den
tillfalliga (svavande) statsskulden utgjorde alltsa vid slutet av
ar 1919 422.5 milj. kr. och den sa,mmanlagda statsskulden
1. 016.8 milj. kr.

Av den fasta statsskulden dell 30 juni 1919 voro 331.s
milj kr. utlandsk och 256 milj. kr. inlandsk. I sjalva verket
torde emellertid en betydligt storre del av statsskulden varn
placerad inom Iandet, enar jamval i Norge betydande inkop av
landets utHindska obligationel' agt rum.

. Den tillfalliga upplaningen har - n1ed unda.nta,g a-v ovan-
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namnda tva Jan i England och Amerika - verkstallts inom
landet.

Utgifterna for forrantning och amortering av den fasta stats
skulden, som ar 1914-15 utgjorde 17.5 milj. kr., hade ar
1918 - 19 stigit till 28.7 milj kr. och b&aknas for ar 1920-21
till 34.7 milj. kr.

A.ven under krisaren hal" man uppehaJlit principen, att den
fasta upplaningen skett endast ror produktiva andamal.

Rorande herreds (primarkommun a landet) och staders skuld
sattning finnas uppgifter ej publicerade for senare tid an ar
1915 - 16.

AI" 1913-14 utgjorde dessa kommuners sammanlagda skul
del" 198.2 milj. kr. Denna skuldsumma hade ar 1916-17
stigit till 314.4 milj. kr. Fylkenas skulder, som ar 1913-14
utgjorde 11.3 milj., hade ar 1916--17 stigit till 14.4 milj. kr.

Primarkommunernas och fylkenas sammanlagda skuld hade
salunda fran 209.5 milj. ar 1913-14 stigit till 328.8 milj.
kr. ar 1916-·-17· el1e1" med 119.3 milj. kr.

XXXI.

Oversikt av handelsomsA.ttningen med utlandet under iren 1918-1918.

I Inforsel-
Ar Inf5rsel Utf5rsel Hela. omsatt·1 over-lllngen i- skott (-;-)I

i.

I

I
1913 .............. ............... 552.3 392.6 944.9

.1
-:-159.7

1914 .............................. 567.3 410.0 977.3 ~ 157.8

1915 .. ....... , ....... , ........... 868.0 676.8 I 1544.8 -:--191.2

1916 ............................... 1353.7 988.8 2342.0 -::- 365.4

I 1917 ................................. 1661.3 791.4 2452.7 -;- 869.9

I 1918' ... ~ ........ o. 0 •• 00 ••••• 000.0. 1252.(; 755.0 2007.6 -:- 497.6


