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NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS

halvsekelfest den 29 januari 1927.

Far att fira femtioarsminnet clV Nationalekonomiska foreningens stif
tande den 29 januari 1877 hade fareningens styrelse anordnat en hagtids
sammankomst i Handelshagskolans aula den 29 januari 1927 kl. 2 e. m.,
till vilken inbjudits foreningens beskyddare H. M:t Konungen, dess forste
hedersledamoter, H. Exc. Statsministeril, statsraden oeh cbeferna far
finans-, kommunikations- oeh handelsdepartementen, riksdagens talman,
cheferna for ett flertal av de eentrala ambetsverken, representanter for
akademier oeh larda sallskap, Stoekholms stadsfullmaktiges ordfarande
m. fl. Dessutom hade inbjudan utsants dels till de nationalekonomiska
fareningarna i Danmark, Finland oeh Norge, dels till vissa svenska
natingsorganisationer, namligen Handelskammarmatets kommitte, Sveriges
industrifarbund, Sveriges allllHinna exportfarening oeb Svenska bankfor
enirigen, att var far sig lata sig representeras vid hogtidssammankomsten.

Av de sarskilt inbjudna personerna hade flertalet harsammat in
bjudningen. Sasonl representanter far de namnda sammanslutningarna
infunno sig: for Dansk Nationa10konomisk Forening Generaldirekt0r M.
Koefoed oeh KontorehefE. Cohn, far Kansantaloudellinen Yhdistys direk
tar W. A. Lavonius, far Ekonomiska Samfundet i Finland professor
]. V. Tallqvist, far Statsakonomisk Forening i Oslo professor O. Jceger
oeh ehefen far Norges Bank direktar N. Rygg, far Handelskammar
matets kommitte generalkonsul J. Saehs oeh generalkonsul K. E. Hassel
blad, far Sveriges industrifarbund handelsradet V. Lundvik, far Sveriges
allman'na exportfatening envoyen H. Lagererantz oeh far Svenska bank
fareningen bankdirektor H. Sten.

Sedan H. M:t Konungen anHint, atfoljd av H. K. H. Hertigen av
Vastergatland, halsade fareningens ordforan,de, professor Eli F. Heckscher,
de Iiarvarande valkomna samt yttrade harefter faljande:

Nat Nationalekonomiska fareningen i dag ingar i sitt andra halv
sekel, ar clet icke stor anledning att uppehalla sig vid dess egna, faga
markliga aden. Foreningen valde namligen fran borjan, om an ej all
deles utan tvekan, som sin uppgift att bilda en ram, inom vilken in
sikter. oeb asikter pa det ekonomiska livets stora Hilt skulle fa komma
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till uttryck och brytas nled varandra. Den har haft en rams framsta
dygd, namligen att lata tavlan framtrada med all styrka, och till tavlan
ar det darfor som vara blickar i denna stund bora gao I anslutning till
den minnesskrift, som i dagens anledning lamnar tryeket under redaktion
av foreningens nuvarande sekreterare, vill jag en stund taga de nar
varandes uppnlarksamhet i ansprak for det skede av vad som rna kallas
var andliga ekonomiska utveekling vilket inneslutes mellan de tva aren
1877 och 1927. Det ar ett markligt halvsekel som med trohet speglar
sig i Nationalekonomiska foreningens forhandlingar, i stor utstraekning
uppburet av de manga framstaende man som under denna tid foretratt
foreningen.

Nationalekonomiska foreningen bildades i aterskenet fran den visser
ligen ganska kortvariga ~en markliga, for att icke saga enastaende fas
i var ekonomisk-politiska historia som betecknas med uttrycket: gen
gamla ekonomiska liberalismens tid. Dess avgjort framste statsman i
Sverige, Johan August Gripenstedt, hade visserligen dott nagra ar fore
foreningens tillkomst, men inom kretsen av dess stiftare var han fore
tradd av sin baste medhjalpare, davarande generaltulldirektoren Axel
Gustafsson Bennich. Sadan askadningen kom till uttryck inom fore
ningen under cless forsta tid, praglades den dock annu mer av tva andra
man, Carl Fredrik W~rn d. y. oeh Johan Wolter Arnberg; den air av
riddarhusvaltalighet, som foljde Gripenstedt till det sista, motsvarades
inom fareningen av en sober borgerlighet, far vilken W~rn var en typisk
foretradare. En langt yngre man, Hans Forssell, ocksa en av forenin
gens stiftare oeh finansminister vid dess tillkomst, hade pa annu ett
annat satt blivit fulladig representant for den ekonomiska liberalismen,
i det att han ,med dess ideinnehall sammansmalt de historiska synpunkter
pa stat och samhalle, som man i Upsala hade bevarat fran Erik Gustaf
Geijers dagar.

Som den gamla ekonomiska liberalismens starsta insats torde man
kunna rakna, att den sent omsider gjorde slut pa medeltiden inom de
viktigaste delarna av den ekonomiska politiken. Framfor allt var detta
forhallandet inom den inre naringsregleringen, ty trots sin prineipiellt
avvikande standpunkt formadde den narmast faregaende periodens eko
nomiska politik rnycket litet av vad den ville ifraga am en omvandling
av de medeltida forhallandena. Den typiskt medeltida organisationsform
som heter skravasendet spred sig salunda ieke aver vart land i dess
helhet fore mitten av 17oo-talet oeh forsvann forst efter liberalismens
stormangrepp genom 1846 ars naringsfrihetsforordning. Samtidigt av
lostes langsamt den ingaende regleringen av var enda historiska industri,
.bergs- oeh jarnhanteringen, till vilken skravasendets principer i star ut
strackning hade overforts. Oeh man skall icke tro att detta var nagon-
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ting som uttryekte Sveriges efterblivenhet i forhaJlande till andra Hinder.
I Tyskland voro forh~Hlandena pa snart sagt varje punkt i hogre grad
oeh Hingre fram i tiden ojamforligt mer medeltidsmassiga. Sa t. ex.
avskaffades de inre tullarna i Mecklenburg icke forran 1861, och foljande
ar vann staden Wismar en process emot en bagare pa den kringliggande
landsbygden, darfor att denne hade tillatit sig att dar utova sin ·naring,
som var forbehallen staderna.

Denna valdiga utrensning var ett forblivande resultat av den gamla
ekonomiska liberalismen, ty atminstone annu har det ieke lyckats att
ateruppliva den ekonomiska sondersplittring av landerna som inre tull
granser och lokala privilegier hade bevarat anda in pa· 18oo-talet; framfor
aUt har stadstyranniet over landsbygden aldrig sedan ateruppstatt.

For samtiden var det likval. en annan insats sam forefall viktigare,
men den har. aIls icke kunnat sta sig i samma grad sam den inre na
ringsregleringens bortsopande. Det var reformen i den yttre haQdels
politiken, frihandelns seger, vartill Gripenstedts namn franlst ar knutet.
Efter Gripenstedts a\f gang som finansminister 1866, da ett avsevart in
dustriskydd. annu kvarstod, naddes inga egentliga nya resultat i nagon
dera riktningen, oeh i viss man voro frihandlarna redan vid National
ekonomiska foreningens tillkomst drivna. over till att forsvara vunna
positioner, snarare an att erovra nya.

Men detta hindrade icke, att en kansla av islossning beharskade
aHa dem sam varit med pa den segrande sidan under. de faregaende
fyra eller fern artiondenas reformarbete. Befolkningen rorde sig nu fritt
mellan olika orter oeh yrken, kapital oeh foretagsamhet sokte sig de
banor oeh valde de produktionsmetoder som tyektes lova den storsta
vinsten, de sekelgamla hindren for naringslivets verkliga blomstring fore
folIo. om icke forsvunna sa likval forsvagade i en grad som ansags tillata
en· valdig .expansion.

Oeh expansionen uteblev icke heller. Ungefar fran arhundradets
mitt intradde den ena stora forandringen efter den andra i Sveriges
ekonomisk~ liv, och intet lag narmare till hands an att ge den nya
ekonomiska friheten hedern darav. I verkligheten var det sjalv's~gt en
mangd faktorer som samverkade till detta resultat, och att vardesatta
insatsen fran var oeh en av dem overstiger sakert mansklig formaga.
Men icke desto mindre maste man ge den nya riktningens forkampar
obetingat ratt dari, att en huvudroll maste tilldelas den utrensning som
under loppet av nagra fa artionden agt rum med den sedan ett artu
sende sammanbragta politiska brate vilken lagrat sig. over Europas na
ringsliv. En vasentlig del kan denna faktor alltsa tillskriva sig i vad
som ffiaste utgora det nittonde arhundradets storsta krav pa berommelse
i historien, namligen att ha mOJ"liggJ·ort jor en storre befolkning an na-
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gonsin forr att leva battre an en befolkning nagonsin forr hade levat.
Det ar i denna stund alldeles ovisst, om det tjugonde arhundradet kan
komma att fa ansprak pa samma gravskrift.

Trots detta var den ekonomiska liberalismen langt ifran att vara
den dasta, sjal- och samvetslosa mammonsdyrkan som ofta har pastatts.
Den inneholl tvartbffi mer av mansklig aktivitet an de fiesta askadningar;
den beharskades vidare av en stark fastan nagot strang etik; oth pa
dess batten lag slutligen en humanitarism som innebar att de breda
lagrens pa en gang andliga och materiella valmaga titgjorde malet. for
det hela och borde fullfoljas, hur hart det sedan kunde ga ut over
manga enskilda individer, bade rika privilegienjutare och odugliga stackare.
Den framsta persortifikationen av dessa egenskaper var riktningens storste
man, namligen Adam Smith, men i dag har det storre intresse att be
trakta hur samma tankegangar kommit till uttryck inom var egen fore
ning, framfor aUt hos den som mer an de fiesta forkroppsligat den gamla
ekonomiska liberalismens vackraste sidor, natriligen Johan Wolter Arn~

berg; i var minnesskrift skildrad av professor Brisman.
Grundtanken var, att den ekonomiska verksamheten tveklost och

hansynslost skulle inriktas pa vad som ar dess uppgift, namligen att
tacka manskliga behov, d, v. s. att produktionen helt och hallet maste
betraktas som konsumtionens tjanare - konsumtionen da tagen i sin
vidstracktaste mening av aUt som manniskorna efterstrava. All mansklig
verksamhet maste foljaktligen Ses ur synpunkten av sin duglighet som
tjanst at detta gemensamma, ingenting skulle uppratthallas for sin egen
skull, genom premier eller understod som ersattning for ett uteblivet
arbete till andras basta; vad som ej enligt marknadens uppskattning
tackte manskliga behov borde utan vidare forsvinna. I stallet skulle
vinst tillfalla dem som gjorde vad som tjanade medmanniskorna, och
vinsten skulle bli storre, ju vardefullare tjansten vore; formogenheten
skulle vara en valfortjant frukt av samhallsgagnelig verksamhet.

Redan hari Hig uppenbarligen ett starkt etiskt nl0ment; de mansk..
liga insatserna varderades efter sin gagnelighet for rnanskligheten som
helhet. Man kan oversatta denna etik sa, att varje manniska borde fa
\Tad hon i ordets djupare mening fortj'iinade,. den som intet dugde till
hade intet att fordra, men om man ater stallde ansprak pa manniskorna,
sa uppfostrade man dem darigenom till varelser som blevo bade lyckli
gare far sig sjalva och nyttigare for sina medmanniskor. Den fram
gangsrike kopnlannen kom, sa lange han foljde affarsmoralens kodex,
darfpr i atnjutande av det anseende som faljer icke blott av framgangen
och rikedomen utan ocksa av malrnedvetet, samhallsgagneligt arbete.
Just darfar rekryterades det politiska· livet i aHa lander med fria for
fattningar under den tiden av kopman, och det ar langt ifran en till-
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faHighet att Nationalekonomiska foreningen ar 1880 raknade 61 gross
handlare, kopman och skeppsredare, medan antalet nu nedgatt till 14,

trots att foreningens totala medlemsantal samtidigt stigit med 3/4. I
Gustav Ji"'reytags stora roman SolI und Raben, det starkaste mig be
kanta aterslaget fran den gamla ekonomiska liberalismen inom skon
litteraturen, kan man folja de'nna askadning sarskilt tydligt, anda fran
bokens motto, som lyder: »Den tyska romanen skall soka det tyska
folket dar dess duglighet star att finna - i dess arbete.»

Samma synpunkt pa den fria manniskans formaga att gagna sig
sjalv och darmed sina medmanniskor bestamde ocksa mycket av de
ekonomiska liberalernas stallning i de sociala fragorna. Hur arligt exem
pelvis Arnberg darvid tog konsekvenserna av sin standpunkt framgar
av det valdsamma utfall han gjorde mot tanken om ett patriarkaliskt
arbetarforhallande, t. ex. i foljande yttrande: »Det [orr vanliga, annu
alltfor ofta horda talet fran industriidkarna, huruledes de foda sa eller sa
manga arbetare och huruledes odessa senare darfor voro skyldiga icke
allenast sitt arbete utan aven tacksamhet och lydnad, tyckes verkligen
mer paminna om forhallandet nlellan herren och hans hund an om ett
sadant, dar den omsesidiga tillgivenheten ar grundad pa overtygelsen
att var och en tager och giver endast vad ratt och tiUborligt ar.»
Arnberg ville att »arbetaren icke skall lita till andras omsorger utan
taga sitt ode i sin egen hand och i sitt eget initiativ och i sin egen
kraft finna medien att betrygga sin framtid». Foljaktligen kunde han
ocksa livligt sympatisera med fackforeningarna, men daremot staUde han
sig absolut avvisande mot socialforsakringen, ernedan den behandlade
»arbetaren sasom ett omyndigt barn anda fran den dag han fodes och
till dess han lagges i sin grav» ,- darfor att den berovade arbetarna
beroendet av deras egen sedliga kraft.

I den askadning sam nu skisserats trodde sig den gamla ekono
miska liberalismens man nara nag over hela linjen ha sitt stod i veten
skapligt orubbliga sanningar. Sakerligen har de praktiska mannens respekt
for den ekonomiska vetenskapen och teori over huvud taget aldrig varit
sa stark sam under denna tid; bland vara forgrundsfigurer aterfinner
man den exempelvis has fyra sinsemellan sa olikartade man som W cern,
Bennich, Arnberg och Forssell, trots att ingen av clem egentligen var
vetenskapsman pa det ekonomiska om.nldet. I sjalva verket utgor detta
mycket av forklaringen till den ekonomiska liberalismens enastaende
politiska framgangar; ty den vande sig mot manga av den »naturliga
manniskans» mest svarutrotade fordomar, och det behovdes darfor verk
ligen ~n tro som kunde forsatta berg, om nagra resultat av betydelse
skulle vara att vanta.

Men naturligtvis misstogo den ekonomiska liberalismens man sig
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i mangt och mycket, nar de gavo vetenskapens hallstampel at sin askad
ning i dess helhet. Deras utgangspunkt var otvivelaktigt teoretiskt
riktigare an nagon [orut varit - kanske rent av an nagon sedan blivit.
Men de sammansmalte med sin ekonomiska teori en varldsaskadning
eller uppfattning am det for manniskan lyckligaste som ligger bortom
all teori, d. v. s. sam lika litet kan bevisas sam vederlaggas. Och aven
fransett detta voro manga av deras slutsatser riktiga endast under for
utsattningar som icke motsvarade verkligheten annat an till en del
och till en tid, nledan andra av deras slutsatser icke voro riktiga aUs
utan berodde pa otillracklig analyse

Det skulle fora alldeles for langt, am jag har sokte visa vad det
var som i teori och praktik gjorde slut pa den ekonomiska liberalismens
allenaherravalde. Pa tullfragans omrade var det knappast i namnvard
grad nagra teoretiska misstag, ehuru sadana givetvis icke alldeles sak
nades, utan det var det enastaende starka tryck som den »naturliga
manniskan» alltid har gjort gallande just pa detta omrad~ och som tog
ut sin ratt, sa snart den forsta vordnaden for de vetenskapliga resultaten
i nagon man hunnit forsvagas. Det ar betecknande, att den ekonomiska
liberalisn1en tidigast ronte mothugg pa det omrade dar den kommer
sanningen narmast och dar den annu den dag i dag icke ar avlost av
nagon annan sammanhangande ekonomisk teori.

A v storre intresse ar det emellertid i detta sammanhang att· visa
den omsvangning i sinnelaget som intradde i fraga om det inhemska
naringslivet. Dar bestod den ekonomiska liberalismens dubbla svaghet
i att den dels tilltrodde Inanniskorna en vilja att under aHa forhallanden
konkurrera, salunda i monopolet sag enbart en verkan av ingripande
utifran, dels ocksa forbisag den JOrdel sonl kunde uppnas genom saval
statliga sam privata organisationer till hjalp for eljest undertryckta in
tressen. Den ekonomiska liberalismen raknade med den faktiska till
varon av en manniskotyp, 'som var undantag mer an regel: den alltid
fortanksamma, am sitt och de sinas verkliga basta over artionden framat
medvetna individen, sam ar stark nog att ga allena och darfor intet kan
vinna pa samgaende med andra. Man trodde atminstone att den fria
konkurrensen av sig sjalv skuHe skapa ett samhaHe av sadana manniskor,
dels genom att ge framgang at sadana som fran borjan agde dylika
egenskaper, dels 'ocksa genom att uppfostra de ovriga till samma dygder.

Det ar mycket betecknande bade for vara stiftares overtygelsetro
het och for arten av de svarigheter som motte den gamla ekonomiska
liberalismen, att var forenings forste ordforande och egentligaste upp
hovsman, C. F. W~rn, ett par ar fore foreningens tillkomst hade av
gatt fran sin stallning som finansminister, darfor att han icke ville kontra
signera en lag om skydd for ungskog i Norrbottens Ian. Skogslag-
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stiftningen ar namligen ett exempel pa konsekvensen av granserna for
individens fortanksamhet; ty produktionsperioden for skog ar alltfor lang
att sam helhet inga i ana tiders oeh sorters affarsmans kalkyler, oeh
foljden kan bli en skovling, sam i verkligheten stode i strid med veder
borandes eget intresse, om det blott yore installt pa tillraekligt Hlng
sikt. Men hellre an att sanktionera ett dylikt avsteg fran de liberala
prineiperna lamnade W <ern sin plats vid konungens radsbord..

Under den foljande tiden var det framfor alIt - nu fransett sjalva .'
tullfragorna - vad man kallar de soeiala fragorna som alltmer' gjorde
sig paminta inom var forening oeh 'dar den gamla ekonomiska libera
lismens upplosning lattast kan studeras. Foreningens stiftare vidhollo i
stort sett den gamla uppfattningen till det sista, sa aven Hans Forssell,
den yngste bland dem alIa. Men nya krafter kommo dar in, sarskilt
genom S. A. Hedin, soeialforsakringens banbrytare i Sverige, oeh stand
punkterna broto sig darfor pa denna punkt starkare mot varandra an
inom tullfragan, dar enigheten var obruten, tills frihandlarna sa att saga
hade stupat pa sin post vid det stora omslaget i slutet av 80- oeh
barjan av 90-talen.

Men sedan kretsen av foreningens stiftare oeh de med dem liktan
kande forsvunnit, har foreningen upphort att aterspegla nagon sarskild
askadning~ drag. Den har ieke blott givit alla tilIfcille .att komma till
orda - det har varit fallet fran barjan - utan dessutom ha de som
kommit till orda foretratt langt mer vaxlande uppfattningar an tidigare,
oeh detta a~ obestridligen ett uttryek for den minskade enhetlighet i
ekonomisk uppfattning sam praglar det tjugonde arhundradet i jamforelse
med dess narmaste faregangare. Fran en sida sett betyder detta att
vetenskapsmannen ieke Hingre aro sprakror for annat an sin vetenskap,
i det att de inom den ekonomiska politiken intaga vitt skilda stand
punkter; oeh detta ar enbart ett gott, ty vetenskapen kan aldrig svara
pa annat an vad som ar, aldrig pa vad som bor vara. Men det hindrar
ieke nagot som ar allt annat an ett gott, namligen att vetenskapens in
flytande darigenom kommit att farsvagas aven i sadana slags fragor dar
den som vetenskap kan na objektivt giltiga resultat,namligen i fraga om
sambandet mellan orsak oeh verkan. Trot~ att mig veterligen tva in
genjorers olika mening om hur en bro skall byggas ieke plagar ge an
ledning till tvivel pa haJlfasthetslaran eller matematiken, vill det synas
som om tva ekonomiska skribenters olika mening om en tull eller e~

valutareform skulle komma allmanheten att tvivla pa den ekonomiska
vetenskapens formaga att visa de ratta sammanhangen.

Just darfor att vetenskapen aldrig kan saga .vad som bar vara,
kraver det praktiskt politiska handlandet pa det ekonomiska omradet
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ett komplement till vetenskapen: en ekonomisk askadnbtg, ett ekonomiskt
ideal. Och just har vill det synas som om nutiden funnit att alltsam
mans hamnat i stopsleven.

Att den gamla ekonomiska liberalismen ar dod har ingen pa lange
betvivlat; och en ny ekonomisk liberalism, som soker bygga vidare pa
de barkraftiga bland grundvalarna i den gamla, forefaller ej kunna rakna
sardeles manga anhangare, fastan jag nlaste namna mig bland dem~

Kanske skulle man vilja mena att det· soeialistiska idealet i stallet kunde
parakna sa manga flere adepter. Men sa stark socialismen an ar i sin
form av soeialdemokrati, har atminstone jag svart att upptacka ·en namn
vart spridd, ·verkligt levande tro pa att samballet kan eller bor ombyggas
i form av nagot slags allman socialisering. Vad man kallar koopera
tionen som allmant ekonomiskt samhallsideal har kanske - om ej flere
sa atminstone - mer overtygelsetrogna fores·pra.kare. Men aven fran
sett att deras grundritning till samhallet lamnar nagra av var tids mest
brannande ekonomiskt sociala svarigheter olosta, harflyter val konsum
tionsforeningarnas stora oeh fortjanta framgang pa deras egna begransade
faIt mer fran denna deras narliggande anvandbarhet an fran en klar fore~

stallning om att man datmed skall kunna omskapa samballet.
Och nagra andra stravanden som gora gallande ens i minsta man

hallbara ansprak pa att visa i vilken rikning den ekonomiska utveek.:.
Hngen bor ga aro mig icke kanda. Den mycket omtalade engelske
nationalekonomen Mr. J. M. Keynes utgav i fjol en liten skrift, vari
han forst forlojligade den ekonomiska liberalismen och darefter gav ut
tryc~ at sitt forakt for socialism oeh protektionism; men nar han till
sist skulle framHigga sina egna reformforslag, befunnos de vara av den
mest obetydliga beskaffenhet, vad man teologer emellan pa sin tid i
Upsala brukade kalla »nagra sma katterier i fraga om klockringningeo».
Och detta ar mycket betecknande for laget.

Det kunde nu forefalla en oeh annan, som om vi redde oss ganska
bra utan framtidsstater, d. v. s. utan ekonomiska ideal.l\len det ar
knappast fallet. Icke nog med att denekonomiska liberalismens historia
visar, hur valdiga omvalvningar sadana ideal kunna medfora, huruledes
de kunna lata utvecklingen sam en stormflod genombryta sekelgamla
hinder oeh befrukta stora Hilt. Annu viktigare ar, att vi i nutiden sta
infor alldeles speeifika ekonomiska problem, som krava sin losning oeh
for vilka ingen losning annu ar funnen. Nastan alIa tillhora de sadana
punkter, dar den gamla ekonomiska liberalismens forutsattningar antingen
aldrig varit till finnandes i den grad man trott eller ocksa sedermera
upphort att existera~

Till det senare omradet hor penningvasendets framtida ordning.
Den ekonomiska liberalismen skankte manskligheten den internationella
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guldmyntfoten, det forsta penningsystem som hittills berett foIken ele
mentar trygghet pa ett av de omraden som betyda mest for all sam
fardsel oeh all ekonomisk trevnad. Men dess konstrika byggnad ar
icke blott ilIa medfaren av de senaste tolv arens stormar utan ocksa
svar att rekonstruera utan forandringar. Vad som skall ersatta den kan
svarligen fa samma enkla effektivitet, det kraver mer av medvetet mansk
ligt samarbete hela jordklotet over oeh staller darfor vasentligt storre
ansprak pa manniskorna.

Enligt min mening annu langt allvarligare ar emellertid fragan om
naringslivets monopolisering, verkan av att nlanniskorna icke vilja upp
trada som fristaende ekonomiska subjekt oeh endast med stor svarighet
kunna hindras fran att operera gemensamt. I vissa hanseenden pekar
denna utveckling tillbaka mot medeltida forhallanden, sarskilt mot skra
vasendet, i andra fall blir det mer merkantilistiska drag som komma till
synes. Men i det ena fallet som i det andra kan den, som i den eko
nomiska friheten ser en av de viktigaste havstangerna for mansklighetens
valstand, svarligen sla sig till ro med utveeklingen. Striden vore lattare
om man hade en klar oeh sammanbangande, i sina huvuddrag riktigt
Uinkt askadning att samla sig kring.

Men det ar blott att konstatera, att en sadan askadning for nar
varande saknas.

Just darfor ar det emellertid som Nationalekonomiska foreningen har
icke .blott en forntid utan i sarskild grad aven en framtid. Just darfor
gores oss behov av de! som ar denna forenings utmarkande drag, nam
ligen att alla kunna motas pa neutral mark: bankdirektorer, fabrikanter
oeh arbetarledare, kooperatorer oeh kopman, ambetsman oeb vetenskaps
man; protektionister oeh frihandlare; soeialister oeh hogerman. Ma vi
ana i framtiden, som vi gjort i det forflutna, utkampa vara strider om
dagens fragor; aHa se vi endels oeh profetera endels. Endast genom
[ria meningsbrytningar mellan fria manniskor kan nagot gott komma,
pa det ekonomiska omradet liksom pa andra.

Sedan Herr Ordforanden slutat sitt tal, framtradde i tur represen
tanter for de nationalekonomiska foreningarna i grannlanderna oeh over
Uimnade a respektive foreningars vagnar konstnarligt utforda hyllnings
adresser, vilkas innehall av overHimnarna upplastes.

Adressen fran Dansk Nationalekonomisk Forening, vilken fram
lamnades av Generaldirekt0r M. Koefoed, hade foljande lydelse:

Till Nationalekonomiska Foreningen.

Det er for NaJiona10~onomisk Forening en stor Glrede gennem sine
Reprresentanter at kunne deltage i Hyldesten og Lyk0nskningen til Natio:Qal~

ekonomiska Forenipgen paa dennes 5o·aarige Stiftelsesdag.
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Gennem de skiftende Tider har der vreret et stadigt 0konornisk Samar·
bejde imellen1 Sverige og Danmark saavel i Praksis sam i Videnskab.

Sam det skulde og burde vrere, har begge Lande haft Fordel af dette
Samvirke, og· naar vi paa denne Natianalekonomiska Foreningens H0jtidsdag
trenker tilbage paa Aarene, der svandt, f0Ier vi os for vort Vedkommende i
dyb Taknemlighedsgreld til Sverige for hvad vi har modtaget af vrerdifuld
videnskabelig Belrering ikke mindre end af nyttige Impulser paa den praktiske
0konomis Omraade. - Andre viI .sikkert tolke den Tak, man i Sverige skylder
Nationalekonomiska Fareningen for Fremme af Forstaaelsen mel1em 0konomiske
Praktikere og 0konomiske Videnskabsmrend til Gavn for svensk 0kanomi og
svensk 0kanamisk Videnskab. Vi takker for, at denne Forstaaelse blev f0rt
ud over Landegrrenserne, og over »den gyngende Landevej» ogsaa naaede
Danmark. Sit smukkeste og strerkeste Udtryk gay dette Vidsyn sig, da
Nationalekonomiska Fareningen i 1920 ved sit Initiativ atter bragte Liv i de
nordiske national0konomiske M0der. Usikkert famlende og knuget som l"iden
var i hine Dage under Verdenskrigens store Slagskygge, kom det som en
Lysning til os i Danmark, at Sverige 0nskede og evnede at genoptage de
nordiske M0der. Hvad disse M0der med deres frugtbare Samvrer mellem
Frrender har betydet for det indbyrdes Kendskab og Venskab og derigennen1
for de nordiske Landes National0konomi lader sig ikke vurdere f<lr h0jt.

Som et Led i denne nordiske Forstaaelse var det os en Glrede at se
yore S0sterforeninger hos os, da National0konomisk Forening i 1922 fejrede
sin Halvhundredaars Fest; det var os en Glrede paany at se en st0rre Kreds
ved Det nordiske national0konomiske M0de i K0benhavn i 1926, og det er
os en dyb og oprigtig Glrede at kunne takke og hylde Nationalekonomiska
Fareningen paa dens 50 Aars Stiftelsesdag for den betydningsfulde Indsats,
Foreningen har gjort i det nordiske national0konomiske Samarbejde i de for·
l0bne Aar, saaledes som vi haaber og ogsaa f0ler os forvissede om, at den
viI g0re det i kommende Tider.

K0benhavn i Jannar 1927

HOLGER KOED

F. ZEUTHEN

National0konomisk Forenings Bestyrelse:

MICHAEL KOEFOED

ADOLPH JENSEN

BERTIL OHLIN

c. V. BRAMSNJES

H. LANGK]JER

Einar Cohn

Adressen fran Kansantaloudellinen Yhdistys, vilken var avfattad a
saval finska som svenska spraket, framlamnades av direktor W'. A.
Lavonius. Den svenska texten hade foljande lydelse:

Nationalekanomiska Fareningen, Stockholm

Hur olika naturen an skiftat sina havor mellan landet aster och landet
vaster am Bottenhavet, har dock mycket farblivit gemensamt i de farhallanden,
varunder Sveriges och Finlands folk rajt. mark for odling, byggt fabriker vid
de brusande forsarna och plajt haven far varuutbyte med fjarranliggande
lander. Sa olika de ba.da folkens politiska aden an genom seklerna gestaltat
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sig, ar dock den rattsordning, sam hagnat aven den ekonomiska verksamheten
i Sverige och Finland vasentligen densamma. Andan i denna rattsordl1ing
avspeglas aven i bagge landernas nationalekonomiska forskning, som anda
fran Anders Chydel1ius' tid starkt havdat frihetens grundsats.

I tonen fran dessa oeh talrika andra strangar, som aro spanda fran
strand till strand aver Bottenhavet, ljuder i dag, da Nationalekol1omiska Far
eningen hagtidlighaller sitt 5o-ars jubileum, en anskan om den basta framgang
far de vetenskapliga och ekonomiska stravanden, vilka i fareningen funnit
den varmande harden.

Helsingfors den 29 januari 1927

KANSANTALOUDELLINEN YHDISTYS

I samband med overlamnandet· av denna adress yttrade direktor
Lavonius foljande:

Till dessa ord a den farenings vagnar, jag har aran representera, ber
jag att fa foga nagra tankar, far vilka icke fanns utrymme inom den tranga
ram, formen av en kort adress farutsatter. Nationalekonomiska fareningen i
Sverige stiftades framst av representanter pa det statsfinansiella oeh det privat
ekonomiska omradet, icke av vetenskapens maisman. Detta tarde innehalla
en antydan om orsaken till att da finska man, yilka studerade nationalekonomi

·far 50 ar sedan och langt senare, sakte de hajder, fran vilka de kunde finna
en vidare utsikt aver sitt arbetsomrade, de ieke i framsta rummet sakte sig
till Sverige utan till sydligare lander. Under det senaste decenniet har
emellertid svensk nationalekononlisk forskning utovat ett avgarande inflytande
pa tankesattet i Finland icke endast inom vetenskapen utan aven pa det
praktiska livets omrade. Svenska nationalekonomers utredning av penningens
funktion oeh ett stabilt penningvardes betydelse far det ekonomiska Iivets
framgang samt far samhallsbandens uppratthallande har i Finland omsatts i
handling. Den snara avergangen efter krigstidens starka inflation till guId
myntfot aven med uppoffring av det Iegala penningvardet far att vinna en
fast bas far framtiden var till avsevard del en frukt av svenska vetenskaps
mans tankeskarpa. Det synes mig, att detta faktum i dag bor komma till
uttryek.

.A;dressen fran Ekonomiska Samfundet i Finland, vilken framlamnades
av professor J. V. Tallqvist, hade foljande lydelse:

Till Nationalekonomiska Foreningen

Ekonomiska Samfundet i Finland framfor sin hjartliga Iyckonskan till
Nationalekonomiska Foreningen pa dess hagtidsdag.

De femtio ar som farflutit, sedan Nationalekonomiska Foreningen stiftades,
hava varit en tid av gHinsande uppsving far den svenska nationalekonolnin.
Det djupa intrangandet i den v"etenskapliga teorins absfrakta oeh vitt span
nande kunskapsproblem har icke berovat dess representanter intresse att vaket
taga del i de praktiska losningar, som kravas av den aktuella .verklighetens
standigt nya oeh skiftande uppgifter. Dr fortrogenheten med dessa har forsk-
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ningen fastmer hemgatt med nya impulser oeh vinningar, som i sin tllr kOlnmit
naringslivet till godo.

Under en halvsekellang tillvaro har Nationalekonomiska Fareningen
uppratthallit en oavbruten kontakt mellan den ekonomiska vetenskapens oeh
naringslivets representanter~ I belysningen av de opinioner, som i denna
krets brutit sig mot varandra,... bar okad klarhet vunnits i manga av tidens
maktpaliggande samhallsekonomiska fragor, till gagn ieke blott far Sverige
utan aven far dess grannlander, som haft att brottas med likartade problem.

Far oss i Finland ba svenska soeialekonomiska uppslag haft sarskilt
stor betydelse. Arhundradens gemenskap i materiell utveekling likasom i
andIigt oeb politiskt liv har manat oss att oavIatligt spana efter de lasningar,
som funnits i vart gamla moderland. Det ar oss kart att har i Ijuset SOln

faller fran denna eentrala hard far fritt oeh upplyst samhallsekonomiskt
meningsutbyte, dar framgangsrik vetenskap oeh bepravad erfarenhet, luttrade
i diskussionens skarseld, framga ur assjan i gestalten av sunda riktlinjer far
samhallets materiella utveekling oeh organisation, fa betyga var taeksambet
far alla de fruktbarande impulser vi fran, Sverige fatt mottaga pa detta om
rade likasom pa sa manga andra. I minnesgod atanke av Nationalekonomiska
Fareningens garning i de tider som flytt nara vi farvissningen, att Fareningens
stravanden aven i framtiden skola bara riklig frukt till fromma far det arbete,
dar Nordens folk i amsesidig samverkan befasta grundvalarna far sin sam
halleliga valgang.

Helsingfors i januari 1927

J. V. TALLQVIST

LEO EHRNROOTH

LEON EKSTRAND

HENRIK RAMSAY

ALEXANDER FREY TOR V. WRIGHT

WALTH. PAERSCH

Hugo E. Pipping

Adressen fran Statsokonomisk Forening i Oslo, vilken framUimnades
av professor o. Jreger, hade foljande lydelse:

Til Nationalekonomiska Fareningen

Statsakonomisk Forening i Oslo sender sin svenske sasterforening en
bjertelig hilsen og lykanskning pa femtiarsdagen.

I de haIv hundrede ar Nationalekonomiska Fareningen har bestat, har
den vreret det forum hvor Sveriges ledende menn pa det praktiske n'rerings
livs, den offentlige forvaltnings og den akonomiske videnskaps omrader bar
kunnet motes til saklig og upartisk draftelse av aIle sit fredrelands okonon1iske
anliggender. Det veld av oplysning som gjennem foreningens forhandlinger
i de forlapne' femti ar er strammet ut ikke blott over Sverige, men ogsa over
de ovrige nordiske land, har vreret et ineitament i yore lands andelige og
materielle okonomiske utvikling, hvis vrerdi og betydning vanskelig kan over
vurderes.

Pa denne Nationalekonomiska Foreningens hoitidsdag har derfor ogsa
vor forening en dyptfalt takk at uttale. Og vi viI samtidig rninde om, at
det, var Nationalekonomiska Foreningen som i 1920 tok initiativet til a gjenopta
de i en menneskealder avbrutte nordiske nasjonalakonomiske mater og gjore
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dem til en fast institusjon. Det nordiske samarbeide, som derved blev gjenop
livet, har gitt vor forenings medlemmer anledning til a knytte og befeste
vennskapsband med vore fag feller og medinteresserte i Sverige, Danmark,
Finland og Island og tillfort oss nye andelige impulser.

I det vi frembrerer vbr varme takk for den tid som er gatt, sender vi
Nationalekonomiska Fareningen aIle gode onsker for dens fremtidige virk
somhet.

Oslo i januar 1927

F. THRONE HOLST

OSKAR J1EGER

GUNNAR JAHN N. RVGG

A de svenska naringsorganz'satz'onernas vagnar yttrade generalkonsul
J. Sachs:

Enligt mig givet uppdrag ber jag att pa de svenska handelskamrarnas,
Sveriges industrifarbunds, Sveriges allmanna exportfarenings och Svenska
bankfareningens vagnar till Nationalekonomiska foreningen fa framfora en
hjartlig halsning och en varm hyllning pa fareningens so-ars dag.

Da de organisationer, som representera vart lands handel och industri,
dess sjafart och bankvasen, salunda hylla den farening, som har till uppgift
att beframja den ekonomiska vetenskapens intressen, sker det i kanslan av
den samhorighet och den medverkan, som forefinnes och som maste fore
finnas mellan den ekonomiska verksamhetens praktiska utovare och den veten
skapliga ekonomiens idkare. Det sker aven i medvetande om den tacksamhets
skuld, varuti det svenska naringslivet star till Nationalekonomiska fareningen
for det utmarkta satt, varpa fareningen fyIlt sin uppgift att i vida kretsar
sprida intresse for och kunskap om ekonomiska tinge Den oavlatliga vaxel
verkan mellan teori och praktik, mellan teoretici och praktici, som kanne
tecknat fareningens hela verksamhet, har sakerligen varit till en ovarderlig·
nytta vid behandligen av alIa de far vart lands folkhushallning betydelsefulla
fragor, som under de gangna decennierna varit faremal far averlaggningar
vid foreningens sammantraden. Nationalekonomiska fareningens verksamhet
ar i sjalva verket det basta beviset far meningslasheten av det ofta horda
talet om de ofarenliga motsatserna mellan, a ena sidan de praktiska affars
mannens, a den andra vetenskapsmannens syn pa tingen. Val kart det ha
intraffat, att i enstaka fragor meningarna kunnat bryta sig mot varandra, och
visserligen kan det farekomma, att det vetenskapliga betraktelsesattet, med sin
i viss man schematiska upplaggning och starka farenkling av problemen, kan
synas svarfattlig och ensidig far affarsmannen, som ar van att sta i direkt
beroring med livets oandligt kOinplicerade mangfald, men en narmare bekant
skap med de vetenskapliga arbetsmetoderna och arbetsresultaten skall snart
lara den praktiskt verksamme naringsutovaren att intressera sig far och upp
skatta nationalekonomernas stravanden att vinna en allsidig, objektiv kannedoltl
om det ekonomiska samhallslivets invecklade orsakssammanhang. Han skall
snart finna, huru utsikten aver hans eget verksamhetsfalt vidgas, och aven om
han icke i alla fall ar benagen att erkanna de slutsatser,· till vilka teoriens
man kommit, skall han dock icke kunna forneka, att den vetenskap, som ar
agnad det ekortomiska livets systematiska genomforskande, ager den starsta
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betydelse for hans egen praktiska garning. Han skall kanhanda aven erinra
sig, att den nationalekonomiska vetenskapen sa langt ifran varit en kammar
produkt eller ett alster av verklighetsframmande skrivbordsfantasier, att exem
pelvis bland de framsta' representanterna for 18oo-talets engelska national
ekonomer man finner sadana, som avenledes varit, praktiska affarsman, sasonl
Ricardo, Bagehot m. fi. Mahanda har det ieke heller saknat betydelse for de
svenska nationalekonomerna, att de under foreningens arbete haft tillfalle att
utbyta erfarenheter oeh tankar med det praktiska livets man. De diskussioner,
som anordnats vid sammantradena oeh dar man fran olika lager oeh skilda
verksambetsfalt framlagt sina meningar, bava otvivelaktigt haft valgorande
verkningar i olika riktningar oeh kraftigt, bidragit till att skapa klarhet i
dagens stora fragor.

I fast forvissning, att Nationalekonomiska foreningens arbete alltjamt
liksom hittills skall ;komma att bliva valsignelsebringande oeh vagledande for
det' svenska n'aringslivet, bringar jag foreningen de svenska naringsorganisa
tionernas hyllning oeh tack.

Pa de saJunda framforda hyllningarna och lyckonskningarna svarade
Herr Ordforanden:

Det aterstar for mig att i nagra fa ord bringa Nationalekonomiska for
eningens taeksagelse till samtliga de korporationer, som genom sina repre
sentanter gjort sig horda under de senaste minuterna. Det skall som sagt
ske med mycket fa ord.

Vad forst betraffar vara systerforeningar i de ovriga nordiska landerna,
ha vara forbindelser med dem varit 'sa intima, sa starka oeh ,sa permanenta,
att vi aldrig ett ogonbliek varit i tvivel om var kansla av samhorighet, detta
utan tvivel framfar, allt under de senaste sex aren, sedan de nordiska national
ekonomiska motena aterupptagits efter nara 40 ars vila.

Danmark gar dar liksom pa sa manga andra omraden framst, oeh den
danska fareningen ar den aldsta i syskonkretsen. Den har redan sitt 5o-ars
jubileum bakom sig. Man kan utan stor averdiift saga, att ifran Danmark
ha de stora kulturstromningarna kommit aver till Skandinavien, oeh sakerligen
stod man, nar var forening bildades, mycket langre i Danmark i fraga om
nationalekonomiskt oeh over huvud mera vidstrackt ekonomiskt studium an i
nagot annat av de nordiska landerna. Norge ocb Sverige aro sa till vida
mer likstallda. Vi hora t~ll de yngre systrarna men aro darfor oeksa samman';'
knutna genom likstallighet i fraga om senare intrade pa historiens arena.
Vad Finland betraffar, ha forbindelserna mellan Sverige oeh Finland icke
minst pa det ekonomiska omradet varit al1deles sarskilt intima, och det ar
ett stort noje att kunna konstatera, att den sprakskillnad, som eljest i sa
stor utstraekning har hindrat tankeutbytet, har kanske gjort sig mindre gallande
an pa de fiesta andra omraden. Vi ha kunnat vara i kontakt med vara
meningsfrander, studiekamrater oeh likstallda pa andra sidan Bottniska viken,
aven om det tyvarr maste sagas, att sprakskillnaden aven i detta fall avskurit
oss fran kannedom om en huvuddel av den ekonomiska litteratur som i be
tydande omfattning framtrader i vart gamla systerland men om vars karaktar
vi praktiskt taget ingenting veta, med undantag far det ringa fatal, som har
underkastat sig modan att lara sig det finska spraket. Det ar givetvis mycket
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anskvart, att vi fa draga nytta aven av vad som nu ar oss farmenat, oeh
kanske man kan finna en lasning darav i framtiden.

Det ar emellertid aven en annan synpunkt, som har InaSte komma fram,
oeh den galler farhaJlandet mellan Nationalekonomiska fareningen oeh narings
livet. Nationalekonomiska fareningen har n1yeket starkare farbindelser med
naringslivet oeh dess man an en farening av vetenskaplig karaktar skulle
komma att fa. I sjalva verket ar Nationalekonomiska fareningen i farsta
rummet en farening av affarsman, en farening av praktiker, oeh det ar ett
skanhetsfel, att en vetenskapsman i denna stund talar pa foreningens vagnar.
Det borde ha varit en representant far naringslivet, som har skulle ha tratt
fram, oeh det har ocksa med ytterst fa undantag' sa varit under faregaende
tider. Jag kan endast uttala anskvardheten av att detta matte fortfara, oeh
att naringslivets man under de kommande 50 aren liksom under de nu far
flutna vilja erkanna Nationalekonomiska fareningen som sin farening, natur
ligtvis ieke sa exklusivt, att de utestanga andra, men sa att de bara upp det
arbete sam fareningen har att utfara. Darf6rutan kan den absolut ieke fyIla
sin uppgift. Det ar en vetenskapsman mest av alla medveten am, oeh dar
vidlag finns intet att angra, utan jag kan endast uttala den farhoppningen,
att man skall fortga pa den inslagna vagen. Vi aro darfor oeksa sardeles
taeksamma aver att ha fatt se representanter far de avriga foreningarna inom
naringslivet oeh far att de genom sin gemensamme talesman ha velat fram
fara det som nyss har blivit sagt.

Jag taekar alltsa samtliga far all den alskvardhet som kommit National
ekonomiska fareningen till del.

Till sist overlamnade Herr Ordforanden till H. M:t Konungen ett
exemplar av den till firande av foreningens femtioariga tillvaro utarbetade
minnesskriften, varefter han forklarade hogtidssammankomsten avslutad.

Uppsala 1927. Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B.
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Ordforande: Professor ELI F. HECKSCHER.

Det for aftonen uppstallda overlaggningsamnet:

U ngdomsarbetslosheten

inleddes med nedanstaende foredrag av sekreteraren soeialstyrelsen
Kurt Bergstrom.

Fragan onl arbetslosheten har sedan en tid tillbaka varit foremal
for stor oeh i flera fall synnerligen sakkunnig uppmarksamhet. Jag tror
mig darfor ej i stand att i det foljande kunna anHigga nagra hittills
obeaktade, nya oeh fruktbarande synpunkter pa fragan oeh an mindre
att lamna nagot bidrag till dess losning - OIn nu en s. k. losning i
egentlig mening av en sanlhallelig fraga av forevarande art over huvud
taget kan givas. Jag har i stallet sokt att hopsamla oeh framlagga en
del uppgifter, som kunna belysa olika sidor av fragan. En samhalls
foreteelse sadan som ungdomsarbetslosheten maste givetvis sattas in i
ett myeket vidstrackt orsakssammanhang oeh en mangfald samverkande
faktorer kan sakerligen angivas, en synpunkt som nyligen av en av vara
nationalekonomer av facket framforts i dagspressen under den traffande
rubriken »alla ha ratt». Jag saknar tyvarr forutsattningar att pa ett
uttommande satt kunna ens antyda alIa dessa inverkande olika faktorer.
Min forhoppning ar blott, att vad jag har att anfora rna kunna tjana
sasom anknytningspunkter for den blivande diskussionen.

Med ungdomsarbetslosheten forstar jag i det foljande huvudsakligen
arbetslosheten i de arbetsfora aldrarna intill uppnadda 18 are Sasom
nedre aldersgrans synes man kunna satta 14 ar. Vart nuvarande skol
system jamte andra forhallanclen torde knappast medgiva, att ungdomen
fore uppnaclda 14 ars alder tages i ansprak for forvarvsarbete i en om
fattning, som kunde fa mera avsevard ekonomisk betydelse for clem
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sjalva eller for produktionen. For valet av 18 ar sasom den ovre alders
gransen torde £lera skal kunna aberopas. Salunda forstas inom £lera lag
stiftningsomraden, bI. a. den i detta sammanhang viktiga arbetarskydds
lagstiftningen, med »minderarig» den, som ej uppnatt 18 ars alder, oeb
atskilliga av vara kollektivavtal lata samma aldersgrans skilja de minder
ariga oeh vuxna arbetstagarna. Med hansyn hartill, och da jag betraktar
fragan narmast som ett soeialtmassproblem, bortser jag vidare fran vissa
mera speeiella sporsmal, bland annat fragan om den teoretiskt utbildade
arbetskraftens utkomstmojligheter, ehuruval aven sadana fragor erhallit
okad aktualitet - vi hora ju tid efter annan talet om ett hotande prole
tariat bland an yngre ingenjorer, an jurister, an lakare o. s. v. - spors
mal, som tvivelsutan pa goda grunder kunna hanforas till ungdomsar
betsloshetsfragan i lnera vidstraekt bemarkelse. Slutligen ar det sjalv
fallet ieke mojligt att behandla ungdomsarbetslosheten utan att vidrora
arbetslosbeten i hela dess omfattning, alltsa jamval den, som rader bland
de vuxna.

Ungdomsarbetslosheten sasom social massforeteelse synes vara en
ganska ny samhallsfareteelse, oeh i allt fall ar det forst efter varldskriget,
som sporsmalet kommit att inordnas bland de brannande dagsfragorna.
Sasom strax skall visas, torde det saknas majlighet att overhuvud taget
erhalla ett exakt statistiskt matt pa ungdomsarbetslashetens omfattning.
Galler detta generellt oeh salunda aven den nu aktuella undomsarbets
lasheten, sa ar siffermaterialet an sparsammare, om man gar tillbaka ett
styeke i tiden. Emellertid tarde man av andra kallor kunna sluta sig
till att farhallandena annu i senare delen av forra arhundradet maste
hava gestaltat sig vasentligen annorlunda an de nuvarande. I all sin
knapphet malande illustrationer, som giva stad far detta pastaende,
kunna hamtas ur den av byraehefen A. Molin oeh doktor M. Marcus
utgivna kommentaren till 1912 ars lag om arbetarskydd. I historiken
skildrar har Molin, huru skyddslagstiftningen betraffande den minderariga
arbetskraften endast langsamt arbetade sig fram, huru uttardade skydds
foreskrifter ieke efterlevdes oeh hurusom uppskov med eller dispens fran
sadana foreskrifter flera ganger maste medgivas med anledning av fram
farda betankligheter fran naringslivets malsman. Uppenbara missfarhal
landen maste hava farekommit. En ar 1875 tillsatt kommitte, sam efter
grundliga undersakningar avgav sitt betankande tva ar senare, kunde
salunda bI. a. konstatera, att barn under 12 ar i myeket start antal fall
anvandes till arbete. De minderarigas dagliga arbetstid uppgiek i medel
tal till 12 timmar eller mer, i vissa fall anda till 16 timmar. Man avpres
sade fabriksbarn anda till 80 a 90 timmars arbete i veckan oeh medel
arbetstiden stallde sig icke namnvart under 60 tim'mar per veeka.
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De skildrade forhallandena, som ligga blott ett halvt sekel tillbaka
i tiden, verka ju for var tid ur mer an en synpunkt frammande. De
lata sig svarligen forena Ined en mera allman ungdomsarbetsloshet utan
hantyda snarare pa a1t tillgangen pa minderarig arbetskraft icke pa langt
nar svarade mot efterfragan.

Fran slutet av vart arhundrades forsta decennium hava vi tillgang
till vissa siffror. Emellertid bor, som namnt, markas, att ett fullt exakt
statistiskt matt pa ungdomsarbetslosheten over huvud taget ieke kan erhallas
pa den grund, att utbud av arbetskraft i sig sjalvt ar ett relativt begrepp,
som ej alltid kan konstateras pa rent objektiva grunder. Utbudet kan
ju exempelvis vara latent oeh helt beroende av den lon, som bjudes.
An svarare ar det att konstatera utbudet inom olika yrken. AlIa siffror
rorande ungdomsarbetsloshetens omfattning bora darfor behandlas med
viss urskilj ning.

Under den arbetsloshetsperiod, som foljde pa 1907-1908 ars eko
nomiska kris, utfordes av davarande kommerskollegi avdelning for arbets
statistik tvenne allmanna arbetsloshetsrakningar - hittills de enda i sitt
slag i vart land - i januari 1909 och 1910. I den forra redovisades
tillhopa 20,106 oeh i den senare 14,412 arbetslosa. Av dessa voro endast
resp. 518 oeh 319 eller resp. 2,6 oeh 2,2 procent under 18 are Dessa
siffror for ungdomsarbetslosheten - saval de absoluta som de relativa
- torde far vara agon te sig som obetydliga. I varje fall tala de
icke nagon sam heIst jamfarelse med de farhaHanden sam nu aro
radande.

Sedan staten vid krigsutbrottet genom tillsattandet av arbetsioshets
kommissionen skapat ett sarskilt administrativt organ for de statliga atgar
derna till bekampande av arbetsloshetens verkningar, torde det vara de
till kommissionen redovisade arbetsloshetssiffrorna, sam narmast arC> agnade
att belysa arbetsloshetens omfattning. Jag ber bar fa atergiva antalet
per 3 I januari till kommissionen redovisade arbetslosa - sedan ar 1924
antalet redovisade hJ·alpsokande arbetslosa - alltsedan krisarbetsloshetens
toppunkt ar 1922. Siffrorna uppga i avrundade hundratal till

ar 1922 • 163,000

192 3 55,000

1924 16,6~0

192 5 20,600

1926 22,70 0

192 7 27,400

Efter en snabb nedgang till ar 1924 hava siffrorna salunda konti
nuerligt stigit. Samma tendens kan utlasas ur de av socialstyrelsen
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publieerade siffrorna for faekforeningarnas procentuella arbetsloshet samt
antalet arbetssokande pa 100 lediga platser vid den offentliga arbetsfor
medlingen. Erkannas rna, att arbetsloshetskommissionens arbetsloshets
siffror av flera skal ej bora alltfor hardraget jamforas med arbetsloshets
rakningarnas av aren 1909 oeh 1910, men jag tillater mig dock papeka,
att 1927 ars siffra, 27,400, ar avsevart storre an 19°9 ars siffra, eirka
20,100. Bada avse januari rnanad oeh sasongarbetsloshetens vaxlingar
inverka alltsa ieke storande pa jamforbarheten.

Siffrorna aro emellertid over huvud taget ieke komrnensurabla i ett
avseende, som i detta sammanhang fortjanar sarskilt framhallas. Som
bekant aro statens atgarder pa forevarande omrade sedan flera ar till
baka inriktade pa att bereda nodhjalpsarbete. Den kontanta understods
verksamheten har praktiskt taget upphort. Emellertid kunna icke minder
ariga fa nodhjalpsarbete. Det ar darfor anledning antaga, att personer
under 18 ar i allmanhet icke anmala sig sam hjalpsokande vid de korn
munala hjalpkommitteerna oeh att darfor ungdomsarbetslosheten i stort
sett icke redovisas i dessa siffror. Vidare rna framhallas, att de rela
tiva siffrorna for ungdomsarbetslosheten fran 1909 oeh 1910 ars under
sokningar ej torde medgiva nagra analogiberakningar pa grundval av
arbetsloshetskommissionens siffror, utan torde man tvartom av andra
skal, som strax skola beroras, kunna utga ifran, att ungdomsarbetslos
heten relativt oeh givetvis aven absolut ar avsevart myeket storre nu
an aren 1909--1910.

Det faller utOtn ramen for bade mitt a~ne oeh min kompetens att
soka belysa det orsakssammanhang, som val rader mellan a ena sidan
den nuvarande arbetslosheten i Sverige liksom i sa gott som aHa Europas
stater oeh a andra sidan var varldsdelsekono1niska dekonstruktion efter
kriget saval som de transoeeana landernas, framfor alIt Forenta Staternas
men aven koloniallandernas, darmed parallellt gaende starka frammarseh
i industriellt, kommersiellt oeh alImant ekonomiskt avseende. Givet ar
dock, att aven dessa foreteelser rnaste tagas i betraktande vid beclo
mande av arbetslosheten i vart 'land. Jag overgar i stallet till narrnare
liggande faktorer, vilka kunna 'belysa arbetsloshetens art oeh ornfattning
i vart land, enkannerligen bland ungdomen.

Jag far forst berora emigrations/ragan. Som bekant har emigra
tionen sedan mitten av forra seklet avbordat oss betydande kontingenter
av arbetskraft. Aren 1860-1925 uppgar den sammanlagda redovisade
emigrationen till ieke mindre an 1,344,537 personer. Storst var den pa
1880-talet, da i genomsnitt 38,000 personer per ar Himnade vart land.
Under de tva foljande artiondena sjonk denna siffra till 25,000 a26,000
for att under oeh narmast efter varldskriget nastan upphora. Aren
1918-1920 hade vi t. o. m. invandringsoverskott. Aren 1921-1925
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har utvandringen omfattat i genomsnitt per ar 14,521 personer oeh in
vandringen under samma tid 6,333 personer. Av dessa ar uppvisar
endast ar 1923 en utvandringssiffra, som i storlek liknar dem fran tiden
fore kriget.

Denna nedgang ar emellertid ieke att betrakta sasom ett symtom
pa minskat emigrationsbehov i vart land eller pa minskad benagenhet
hos svenskarna att emigrera, utan beror som bekant huvudsakligen pa
~orst kriget oeh, efter dess slut, Forenta Staternas da inaugurerade restrik
tiva invandringspolitik. Detta land mottog under aren 1901-1910 ej
mindre an 97,9 proe. av var transoceana emigranttrafik - Canada endast
1,4 proeent. Nar den forsta s. k. kvotlagen ar 1921 tillkom i Forenta
Staterna, faststalldes Sveriges »kvot» till 20,°42 personer per are Fran
den 1 juli 1924 ar kvoten nedsatt till 9,561. Enligt en ifragasatt andrad
lagtilHimpning, som var avsedd att begynna i ar men som uppskjutits
ett ar, skulle kvoten nedsattas till 3,259. Visserligen har ernigrationen
till Canada, vart transoeeana emigrationsland nummer tva, pa senare ar
okats relativt, namligen till nagot over en tiondel av hela den trans
oceana emigrationen, men ingalunda. sa, att detta land kommit att ersatta
Forenta Staterna. Efter Forenta Staternas exempel hava praktiskt taget
alla Europas stater, Sverige ieke undantaget, skyndat sig att betrada
liknandevagar. Den frihet, som fore kriget radde i folkutbytet landerna
emellan, .tillhor nu det forgailgna.

. Vad uppdammandet av emigrationen till Forenta Staterna betytt
for oss ur arbetsloshetspolitisk synpunkt torde knappast kunna over
skattas. Visserligen kunna atskilliga erinringar goras mot alla slags berak
ningar av ett genom den' uppdamda emigrationen »kumulerat arbets
kraftsoverskott», sasom nagot faktiskt forefintligt. Det torde emellertid,
med denna reservation, vara av intresse att rent raknemassigt konsta
tera, attorn emigrationen under perioden 1915-1925 fortgatt i samma
omfattning som under aren 1900-1914, skulle den fran var folkstoek ha
avlastat tillhopa ytterligare 126,907 personer.

. I detta sammanhang fortjanar aven papekas ett forhallande, som ror
emigrantstrommens alderssarrimansattning. Som jag strax skall berora
voro alderskullarna 1905-1910 i vart land sarskilt talrika. Dessa rak
nade tillhopa ej rnindre an 591,000 personer. Ar 1925 har den sista
av dessa kullar passerat 15 ars-gransen. Trots att aldersklasserna 15-20
ar varit osedvanligt starkf representerade, har deras andel i emigrations
siffrorna sjunkit. Aren 1901-1910 utgjorde den i genomsnitt ungefar 25
procent men aren 1924 oeh 1925 endast 14 oeh 16 proeent.

~n annan med emigrationen i viss man jamforlig foreteelse ar den
inre omflyttl'lingen. Under perioden 1870-1920 har var stadsbefolkning
okats fran eirka 540,000 till 1,740,000 personer eller, i relation till hela
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folkmangden, fran cirka 13 till 30 procent. Givetvis beror denna rela
tiva okning framst pa stadsnaringarnas vasentligt vidgade betydelse, oeh
ar den i samma man ekonomiskt naturlig, men staderna hava darjamte
synbarligen utovat en rent psykologisk lockelse pa landsbefolkningen,
sarskilt ungdomen, starkare an den, som varit betingad av reella ekono
miska faktorer. Detta forklarar, varfor det ej sallan kunnat konstateras
knapphet pa arbetskraft pa landsbygden, samtidigt med att riklig till
gang pa arbetskraft eller t. o. m. arbetsloshet varit radande i staderna.

En andra huvudfaktor, som bor tagas i betraktande vid bedomande
av ungdomsarbetslosheten, ar att soka i demografiska jorhallandenJ nar
mare bestamt fodelsefrekvensen. Jag far erinra, att denna fraga for ieke
Hinge sedan for vart lands del behandlats i tidskriftsuppsatser av pro
fessor S. D. Wicksell i Lund oeh aktuarien G. Silen i Stockholms stads
statistiska kontor. Nyligen har aven den engelske statistiker~ Bowley
verkstallt liknande jamforande berakningar for ett flertal europeiska Hinder.
·Dessa hans berakningar visa for ovrigt, att det hos oss konstaterade
forhallandet, att ungdOnlSaidrarna for narvarande aro sarskilt starkt repre
senterade, ej ar nagot speeifikt· for Sverige, utan att samma foreteelse
kan -iakttagas i atskilliga andra europeiska lander.

Det ar ju ett i forsta ogonkastet ganska forbryllande forhallande,
att vi for narvarande ha att kampa med ungdomsarbetsloshet, trots att
nativiteten i Sverige under deeennier varit i oavbrutet sjunkande oeb f. n.
star lagre an i nastan varje annat europeiskt land. Man pHigar datera borjan
av denna nedgang till ar 1888. Till en borjan resulterade det sjunkande
fruktsamhetstalet - detta ar ju en relationssiffra, oeh det ar de abso
luta talen sam i forsta' hand aga intresse i detta sammanhang -- ieke
i ett absolut sett minskat antal fodda barn, ty den sjunkande relativa
fruktsambeten uppvagdes av folkmangdens absoluta okning. Forst ar
1910 borjar det absoluta antalet fodda barn ga tillbaka. Pa arbetsmark
naden gor sig ju en forandring i fodelsesiffrorna emellertid markbar forst
efter eirka 14 ar, da den ,nya arskullen plagar borja soka sig forvarvs
arbete. Nu visar det sig, att antalet personer, fyllda 14 men ej 18 ar,
ar 1913 uppgiek till 435,000. Detta antal stiger sedan med storre oeh
mindre hopp olika ar upp till 463,000 ar 1922, det sista ar for vilket
offieiella befolkningssiffror foreligga. T. f. forste aktuarien Cederblad
har benaget at mig gjort vissa sannolikhetsberakningar over motsvarande
siffror for de narmast kommande aren, darvid stodjande sig i forsta hand
pa antalet fodelser samt vidare pa berakningar av sannolik avgarigs
proeent, beroende pa dodsfall oeh utvandring. Cederblad kommer till
resultatet,- att antalet 14-18-aringar aren 1923 oeh 1924 steg ytter
ligare till resp. '468;500 oeh 469,5°0. 'Sistnamnda ar skulle kulmen vara
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nadd ocb en regress torde ba paborjats ar 1925. Ar 1933 skulle ars
kullarna i fraga successivt komma att nedga till 412,400.

Enligt dessa siffror skulle alltsa antalet 14-18-aringar under kul
minationsaret 1924 med icke mindre an 34,500 personer hava overstigit
motsvarande antal under ar 1913. Redan denna siffra ger en antydan,
att betydande svarigheter maste hava uppstatt for stora grupper av dessa
arskullar att finna sin utkomst inom vart naringsliv. Jag kan namna, .
att av vissa av arbetsloshetskommissionen aren 1925 ocb 1926 verkstallda
undersokningar rorande en del nodhjalpsarbetare framgick, att narmare
en tiondel av dem icke fyllt 20 art Dessa ganska hoga kvoter for dessa
yngre arbetare hantyda utan tvivel pa stor ungdomsarbetsloshet.

Jag overgar nu till den tredje av naturliga skal mest omdebattetade
och aven omstridda faktorn, namligen arbetslonen. Ingen larer val vilja
eller kunna bestrida, att det over huvud taget rader ett visst samband
mellan den allmanna lonenivan och arbetstillgangen.

Enligt socialstyrelsens berakningar har reallonen under perioden
1913-1925 stigit med 22 procent~ Pa vad satt har nu denna okning
inverkat pa naringslivet ur forevarande synpunkter? Jag ber harutinnan
fa atergiva nagra siffror ur senaste hafte av Kom. Meddelanden, avse
ende den industriella produktionen. Enligt dessa utgjorde industriens
totala produktionsvarde ar 1913 2,383 Inilj. kronor och ar 1925 2,680
milj. kronor, den senare siffran reducerad i proportion till penningvardets
fall. Dr produktionssynpunkt synes industrien salunda hava forrnatt havda
sin stallning ganska val, detta aven om man tager i betraktande folk
okningen. Dess produktionsvarde, per individ raknat, har salunda okat
fran 423 kronor till 443 kronor. Antalet arbetare inom industrien under
de bada jamforelsearen ar resp. 354,661 och 385,448. Denna okning
av arbetarstammen motsvarar emellertid icke det okade produktions
vardet. Om antalet arbetare omraknas per 1 milj. kronors produktions
Yarde, har det sjunkit fran 149 ar 1913 till 144 ar 1925. Denna minsk
ning larer giva ett visst matt pa, i vad man industrien i sin - for ovrigt
val 'oavlatliga - stravan att genom overgang fran manuell till maski
nell arbetskraft neutralisera verkningarna av den stigande arbetslonen
natt darmed asyftat resultat. Att en ganska omfattande sadan overgang
skett under perioden, darpa hantyder jamval den omstandigbeten, att
enligt samma statistik, som nyss aberopades, antalet »hastkrafter for ome
delbar fabriksdrift», omraknat per miljon kronor produktionsvarde, okats
fran 37 1 till 564.

Ifragavarande foreteelse saknar icke betydelse. Vid oforandrade
produktionsmetoder fran ar 1913 skulle for 1925 ars produktion erfor
drats ytterligare mellan 13,000 ocb 14,000 man.

Jaghar i detta sammanhang ej vidrort ~ttatimmarsdagenoch vill ej
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helIer narmare inga pa fragan am den betydelse, den. kan ha haft for
arbetsmarknaden. Det bor emellertid framhallas, att lagen, for sa vitt
den ej foranlett minskad produktion, bor hava framkallat snarare ett
okat an ett minskat behov av arbetskraft inom naringslivet.

Man torde kunna utga fran, att en liknande process forsiggatt inom
jordbruket, sarskilt am man tager i betraktande den dar sedan ar 1913
i star utstraekning genomforda elektrifieringen. Da emellertid arsfluktua
tionerna av jordbrukets »produktionsresultat», om jag sa far uttrycka
mig, bero jamval av andra faktorer an produktionsmetoderna och resul
tatet av sjalva metodernas forbattring larer kunna konstateras forst i det
langa loppet, har jag avstatt fran att soka gora nagra lik~ande genom
snitts1?erakningar for denna naring.

Nyss anforda siffror torde ocksa kunna lasas sa, att industrien i sin
naturliga stravan att forbattra sina produktionsmetoder - en stravan
som under perioden i fraga i sarskild grad torde hava stimulerats av
arbetslonens stegring samt attatimmarslagen - kunnat frigora mellan
13,000 och 14,000 man for annan produktion. Foreteelsen vore alltsa
ett aterupprepande i forminskad skala av vad som skedde vid den industri~

massiga produktionens uppkomst. Arbetslosheten skulle alltsa atmin
stone till viss del bero pa, att arbetskraft frigjorts men annu ej hunnit
absorberas av nya eller utvidgade produktionsgrenar. loom vissa indu
strier och .rent lokalt kan emellertid denna overgang utan tvivel bliva
forenad med den storsta vedermoda for arbetskraften. Ett exempel
harpa erbjuder Norrbotten, dar de aldre omodetna sagverken aro pa vag
att koncentreras i stora sulfatindustrianlaggningar och dar stora arbetar
skaror, som tidigare varit sysselsatta vid sagverken, plotsligt synas ho
tade till sin ekonomiska existens.

Det relativt minskade behovet av manuell arbetskraft inom indu
strien synes icke minst hava gatt ut over den minderariga arbetskraften.
Ar 1914 sysselsatte industrien 46,500 personer i 14-18-ars aldern. Ar
1923 hade detta antal sjunkit till 35,7°0 eller med 10,800 minderariga~

Det relativa antalet minderariga inom industrien i forhaJIande till bela
arbetarstammen, vilken siffra ar 1913 var 12,8 procent - foregaende
ar var den an hogre - hade ar 192'3 sjunkit till jamnt 10,0 och ar
1925 till 9,7 procent. Industrien har alltsa bade absolut oeh relativt min
skat sin rninderariga arbetsstyrka under perioden.

Den del av hela befolkningen i aldern 14-18 ar, som haft anstall
ning inorn industriellt arbete, har likaledes minskats, namligen fran 10,7
procent ar 1913 till 8,1 procent ar 1925.

Det vill synas, som am man har skulle fa atminstone ell siffermas
sigt belagg pa den omfattande ungdomsarbetsloshet, som enligt sarn
stammiga vittnesbord f. n.. rader inom landet. Det vore darfor av syn-
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nerligt varde att kunna utrona orsakerna till detta minskade intresse
for anvandandet av minderarig arbetskraft.

Pa vis~a hall har man trott sig finna en forklaring dari, att 1912

ars arbetarskyddslag skulle vara alltfol" restriktiv i fraga om de minder
arigas anvandande. Tiden medgiver ej, att jag narmare ingar pa lagens
foreskrifter i dessa hanseenden. Men jag har for egen del svart att
dela en sadan uppfattning. Sa vitt jag kan finna, aro dessa skydds
foreskrifter ieke Hingre gaende, an att de efter nu radande forhallanden
allmant tarde aeeepteras sasom rimliga oeh riktiga, oeh eventuella, en
staka exempel pa olyekliga verkningar av lagen torde vara sadana
undantag, som bekrafta regeln. Det har oeksa, mahanda med nagot
storre fog, pastatts, att fOl'tsattningsskoIan , atminstone dar den bunde
de unga vid kvallsarbete under ett par ars tid efter avslutad folkskola,
skulle bidraga att beskara de ungas rorelsefrihet oeh darmed oeksa att
minska deras anvandbarhet for oeh mojligheter att erhalla forvarvsar
bete under tiden for fullgorande av denna nya skolplikt.

Det ligger i sakens natur, att den minderariga arbetskraften i det
stora hela ur flera synpunkter maste vara underlagsen den vuxna arbets
kraften, oeh lika naturligt ar att denna underlagsenhet maste kompenseras
av ett billigare pris~ d. v. s. Higre arbetslan. Nar man saker efter orsaken till
den minskade anvandningen av minderarig arbetskraft inom industrien, riktas
darfor blieken kanske forst mot a1"betslonen oeh fragar man sig, om
den tidigare radande relationen mellan loneskalorna for vuxna oeh
minderariga rubbats under senare are Ser man enbart pa genomsnitts
siffrorna for hela industrien, utfaller svaret pa fragan nekande. Index
talen pa arbetslonerna for vuxna oeh minderariga aro praktiskt taget
identiska. Som bekant ha emellertid lonenivaerna ieke utveeklats lik
formigt inom alIa industrigrenar. Sa t. ex. rna erinras om de ofta pa
visade olikheterna i lonenivans utveekling inom export- oeh hemma
industrierna. Vid ett studium av lonenivaerna for minderariga oeh
vuxna inom olika industrigrenar finner man oeksa, att den inbordes
relationen clem emellan inom vissa iridustrigrenar forandrats under senare
ar oeh att indextalet for de minde'rarigas arbetsloner ar hogre an
for de vuxnas. Vi se har ett exempel pa den allmanna nivellering av
lonenivan, som kanneteeknade krisaren med da radande knappa tillgang
pa 'arbetskraft, oeb som delvis utplanade loneskillnaden for mer oeh for
mindre kvalificerad arbetskraft. Med hansyn till den troghet, varmed
en anpassning av loneniva' oeh lonerelationer ager rum vid vikande
konjunkturer, har den relativt hogre loneniva, med vilken industrien
under krisaren maste draga till sig eller bevara den da erforderliga
minderariga arbetskraften, pa vissa hall delvis bibehallits. Det vill
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synas, som om det bland annat ar inom de industrier, dar balansen
mellan de minderarigas och vuxnas laner blivit rubbad pa dylikt satt"
inom vilka man nu begransat anvandningen av' minderarig arbetskraft.
Den bristande kompensation far den minderariga arbetskraftens under
Uigsenhet, sam salunda intratt, har synbarligen givit anledning till att
man vid okad allman tillgang pa arbetskraft 'proportionsvis tninskat an
vandningen av minderariga.

Emellertid rna har omedelbart framhaJlas, att den procentuella ned
gangen i den minderariga arbetarstyrkan varit pafallande stark inom
vissa industrigrenar, dar minderarig arbetskraft synbarligen pa grund av
sina speeiella foretraden i fraga am £linkhet e. d. tidigare kommit till
relativt stor anvandning. Denna nedgang later sig kanske ej helt for
klara pa nyss angivet satt. Huruvida foreteelsen har beror jamval pa
andrade produktionsmetoder, exempelvis att rnanuell minderarig arbets
kraft kunnat ersattas med maskinell sadan eller att de nya metoderna
ur yrkesfare- eller annan synpunkt ej medgiva anvandandet av minder
ariga, undandrager sig mitt bedomande. Om det forra ar forhallandet,
hava vi har ett exempel pa den nyss pavisade allmanna tendensen hos
industrien att genom arbetsmetodernas forbattring soka ekonomisera med
den manuella arbetskraften, oeh att denna tendens i dessa fall kommit
att sarskilt ga ut over de minderariga.

I samband med arbetslonen rna vidare beraras en sarskild fraga,
som delvi~ faller utom ramen av mitt amne, sadant jag fixerat det. Det
namndes tidigare, att en arbetare enligt atskilliga kollektivavtal anses
sasom vuxen i oeh med att han uppnar 18 ars alder oeh att han i
enlighet harmed da skall uppbara den far' vuxen arbetare avtalsenliga
lanen. I en av soeialstyrelsen nyligen anordnad enquete bland fore
standarna for vara offentliga arbetsformedlingsanstalter gores fran £lera
hall gallande, att denna aldersgrans ar for lag. En 18-aring har i regel
annu ej hunnit forvarva samma skieklighet som en nagot aldre. Foljden
harav blir ofta, att han, da ju den for vuxna faststallda avtalslonen ieke
kan ruekas efter hans faktiska 'duglighet, vid uppnaende av namnda
alder icke langre far kvarsta vid sin anstallning. Hartill kommer, att
man, nar fraga ar om fast anstallning at manliga adertonaringar, i
namnda fall har att rakna med det avbrott, som faranledes av den da
snart forestaende varnpliktsf:janstgoringen. Det rader knappast tvivel
om, att man, om man narmare undersokte arbetslosheten bland aldersgrup
perna 18 ar oeh narmast darover, skulle finna denna vara sarskilt stor.

Det kan kanske ieke utan fog riktas den erinran mot mitt anforande,
att jag, mera bort uppehalla -mig vid denna sida av arbetslosheten bland
de yngre, nagot som emellertid ej varit mig mojligt av, £lera skal. Jag
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vill harmed dock hava framhallit, att jag ej forbisett denna speciella och
ingalunda oviktiga fraga.

Det kan emellertid ifragasattas, om icke denna lonetroskel aven pa
verkar anvandandet av den arbetskraft, sam annu ej fyllt 18 art Jag
forestaller mig, att industrien ager visst intresse av kontinuitet i arbetar
stammens sammansattning och att man vid mojIighet till fritt val fore
drager den kraft, som man anser sig kunna behaJla, framfor den, som'
som av nu angivna skal sannolikt ej kommer att bibehaJlas vid fore~

taget mer an under viss begransad tid. I den man salunda vissa arbets
prestationer med ungefar samma utbyte kunna utforas bade av fullt yrkes
skickliga vuxna mot nagot hogre Ion och av minderariga mot nagot
Higre lon, synas skal tala for att man foredrager de vuxna.

Det vill ocksa synas, som om den minderariga arbetskraften nu
mera komme ·till anvandning inom industrien for andra arbetsuppgifter
an tidigare varit fallet. Salunda synas de minderariga i okad utstrack
·ning anvandas for enklare handrackning och for visst monotont, latt in
ovat s. k. tempoarbete, och i mindre omfattning for arbetsuppgifter,
som aro agnade att bereda den unge en allsidig utbildning sasom
blivande yrkesarbetare. Som bekant klagas det ocksa allmant over den
bristande larlingsutbildningen, och fragan om dess ordnande har ju sedan
lange varit och ar alltjamt aktuell men ar fortfarande olost.

Fragan ar tvivelsutan av stor betydelse. Den nu arbetslosa eller
med enklare tempoarbete o. d. sysselsatta ungdomen gar vid upp
nadd vuxen alder ut i livet utan att hava forvarvat nagon yrkes
skicklighet och endast i tillfalle att rekrytera den nu till synes opropor
tionerligt stora grovarbetarkaren. Om vi, sasom vissa befolkningssiffror
synas utvisa, hava att emotse minskad befolkningstillvaxt men pa samma
gang en period av ansvallning av de vuxna arbetsfora aldersklasserna,
oppna sig allvarliga perspektiv. Man ser a ena sidan den nuvarande
ungdomsarbetslosheten forbytt i en okad arbetsloshet bland vuxna icke
yrkeskunniga grovarbetare och a andra sidan en tilltagande brist pa
erforderlig yrkesskicklig arbetskraft. De proportionsvis battre arbets
tillfallena komme att tagas i ansprak av .importerad yrkesskicklig arbets
kraft. Redan' nu pagar en icke obetydlig import av utlandsk yrkes
skicklig arbetskraft. Man undgar ej det intrycket, att rnariga och goda
arbetstillfallen redan nu skulle kunna forbehallas svenskar, om dessa
varit i tillfalle till och beredda att fran unga ar forskaffa sig den nodiga
utbildningen. Visserligen hava vi i Sverige anordnat en provisorisk in
-vandringskontroll och vid bifall till ett i dagarna for riksdagen framlagt
lagforslag skall denna ytterligare starkas och goras mera bestaende, men
givet ar, att en sadan kontroll ej utan forfang for vart naringsliv kan
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sparra importen av nodig yrkesskieklig arbetskraft, om svensk sadan
ieke kan uppbringas.

Det kan ifragasattas, om ej bristerna i vart larlingsvasen oeksa
bora hanforas till de direkta orsaker, som bidraga till ungdomsarbetslos
heten. A.ven om bada de narmast intresserade parterna stallt sig av
visande mot upprepade forslag till larlingslagstiftning, kan man andoek
fraga sig, om ieke ett i forfattningsvag erhallet fastare underlag for
Hirlingsforhallandet skulle vara agnat att stimulera anstallandet av lar
iingar, nagot som ej blott skulle framja det narmaste syftet, namligen
att. utbilda nodig yrkesskieklig arbetskraft, utan oeksa skulle direkt mot
verka ungdomsarbetslosheten. Det behover i sadant hanseende endast
erinras, huru annorlunda oeh myeket gynnsammare skulle gestalta sig
de nyss berorda forhallanden, som aga samband med overgangen till
de vuxnas loneklass, darest garanti funues, att den unge vid intradet i
denna alder verkligen forvarvat full oeh allsidig utbildning, sa att han
vore kompetent att fullgora en vuxen oeh faekutbildad arbetares upp
gifter. Vidare vill jag framkasta den fragan, huruvida det ej ligger i
sakens natur, att larlingens arbetsprestation under utbildningens forsta
skede proportionsvis maste overbetalas: larlingen maste ju tanka pa sin
utkomst, men kan, om ej utbildningen skall eftersattas, ieke utfora namn
vart arbete. Overbetalning under farsta utbildningstiden maste ju korn
penseras efter hand som arbetsprestationen under utbildningens fortgang
forbattras. Lonen under den farsta tiden ar delvis en farstraekning.
Det synes farklarligt, om intresset far att lamna sadan forstraekning
brister, sa lange inga garantier givas for att .1arlingen stannar atminstone
viss tid oeh med fortsatt forbattrat arbeteatergaldar clenna forstraekning.

Man Hi.rer ej kunna behandla forevarande sporsmal utan att berora
fackforeningspolitiken. I denna ingar som bekant en allrnan stravan att
reservera arbetstillfallena at foreningsmedlell1marna. Pa faekforenings
hall anser man, att det ar faekfareningarna, som genonl arbete oeh upp
offringar framskapat farbattrade arbetsvillkor - kodifierade i kollektiv~

avtalen - oeh finner det darfor naturligt, att dessa organisationers mecl
lemmar framst komma i atanke vid arbetsanstallning.

Gentemot arbetarnas namnda stravan star pa arbetsgivarsidan kravet
pa »arbetets frihet» , d. v. s. ratten far en var arbetare - oberoende
av om han ar organiserad eller ej - att fritt deltaga i arbetet, samt
arbetsgivarens ratt att fritt antaga oeh avskeda arbetare oeh att be
gagna arbetare fran vilken forening som heIst eller arbetare staende
utanfor forening. Sistnamnda prineip ar erkand i de fiesta kollektiv
avtal. Det viktigaste undantaget utgar bagerinaringen, inom vilken
arbetsgivarna oeh arbetarna overenskommit om omsesidigt organisations
tvang.
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1 den s. k. arbetsfredsdelegationens utredningar lamnas emellertid
ett Bertal exempel pa fackforeningarnas forsok att genom stridsatgarder
forbehalla organisationernas medlemmar foretradesratt till arbete.

Fackforenings ansprak pa att dess medlemmar skola fa utfora allt
forekommande arbete inom facket pa en viss ort eller arbetsplats avser
icke blott att utestanga oorganiserade utan aven att forhindra andra
fackforeningars medlemmar att utfora arbetet inom foreningens avtals
omrade.

loom vissa fack - sarskilt sadana med fast uppdragna yrkes
granser, sasom typograffacket, bagerifacket, metallarbetare, sjofolket 
ha de fackliga organisationerna etablerat enskild arbetsformedling. Efter
vad erfarenheten visat ar denna ieke alltid organiserad efter sunda prin
ciper. De till platsformedlingen - »registret» som det ocksa kallas 
anmalda anses aga fortursratt till anstallning, oberoende av personliga
kvalifikationer, i den ordning de anmalt sig. 1 vissa fall stravar man
medvetet att satta den offentliga arbetsformedlingen ur funktion samt
att patvinga arbetsgivarna arbetskraft fran den fackliga formedlingen.
Sjofdlksorganisationernas nummersystem ar ett' belysande exempel harpa.

For ett par ar sedan hande det i Stockholm, att en bageriidkare
rekvirerade arbetskraft fran Stockholms stads arbetsformedlingsanstalt.
Denna var i tillfalle att genast effektuera rekvisitionen med en fullgod
arbetare. Ehuru denne kunde uppvisa »klar fackforeningsbok» i Hvs
medelsarbetarforbundet, godkande forbundet ieke anstallningen utan
kravde, att den hos forbundets privata platsformedlingsbyra i tur staende
arbetaren skulle antagas. Anlitandet av den offentliga arbetsformed
Hngen foranledde i detta ,fall bloekad oeh bojkott av ifragavarande firma.

Nu anforda tendenser inom fackforeningspolitiken forsvara givetvis
arbetskraftens rorlighet och anpassning efter arbetsmarknadens vaxlande
behov. Men pa denna vag torde nagot monopolpris pa arbetskraften
icke uppnas. Detta kan ske endast om det totala utbudet pa arbets
kraft artificiellt begransas. Tendenser i sadan riktning saknas emellertid
icke inom faekforeningsrorelsen. I princip hylla visserligen faekfor
eningarna den oppna fackforeningspolitiken, menda oeh da framtrada
[orsok att reservera arbetstillfcillena at deras existerande innehavare, som
tillika aro anslutna till fackforeningen. Man rnottager icke i fackfor
eningen alla, som onska agna sig at yrket. Harmed, har man i sjalva
verket godkant den slutna fackforeningspolitiken eller fackforeningsmono
polet. Ett exempel harpa var forra varen fackforeningarnas vagran att
mottaga de ur Stoekholms stads kommunala yrkesskola i byggnadsfaeket
utexaminerade eleverna. Jag far i detta hanseende hanvisa till arbets
fredsdelegationens utredning, men vill har blott upplasa en belysande
annons, inford i en av huvudstadens tidningar den 10 mars i ar:
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»MaIarel

Inom Stoekholms avtalsonlrade bosatta oeh skrivna rnaleri
arbetare erinras om skyldigheten att, innan ny anstallning tages
under tiden I november-I maj, a avdelningens expedition styrka
att de uppfylla gallande avtals besUimmelse ang. foretradesratt till
arbete, da legitimationskort utfardas far dem.

De medlemmar, som forra perioden avhamtade sina legi
timationskort och under somrnaren arbetat harstades, behova ej
fornya sina kort for stundande period.

For Svenska Maleriarbetarefarbundets
avdelning I, Stockholm:

Styrelsen. »

Nu berorda tendenser. inom faekforeningspolitiken torde ieke hava
kunnat undga att inverka pa ungdomsarbetslasheten. Att barja med
torde faekforeningarna aktivt hava' medverkat till astadkommande av
den relation mellan arbetslanerna far vuxna och minderariga, vilken,
sasom namnts, i vissa fall i sig sjalv synes agnad att leda till minskad
efterfragan pa minderarig arbetskraft.. Vidare ligger det i sakens datur,
att de allmanna monopolstravandena icke blatt riktat sig mot utom
staende vuzna arbetare, utan att man darmed aven sokt hindra tilloppet
av ny minderarig arbetskraft. Oeh det torde bara anmarkas, att den
forlit konstaterade minskade anvandningen av minderarfg arbetskraft ej
behaver innebara oeh sannolikt i det stora hela ieke inneburit, att
minderariga avskedats, utan att tilloppet till industrien av nya mipder
ariga arskullar ieke i storlek svarat mot den avgang, "Sam berott pa, att
de aldre arskullarna natt vuxen alder oeh darmed avforts ur gruppen
minderariga.

Slutligen kan jag ej underlata att sasom bidragande orsaker till
ungdomsarbetslasheten angiva vissa· foreteelser, vilka dock ieke aro av
ekonomisk art. Det ligger i sakens natur, att omdomen om sadana
foreteelser aro mera subjektiva och latt nag. kunna motsagas, synner
ligast sam ett framfort allmant· klander, om det riktas 'mot enskilda
individer, kan te sig orattvist. am salunda exempelvis arbetslasheten
till viss .del anses kunna tillskrivas bristande arbetshag hos ungdomen,
ar darmed ieke uteslutet, att enskilda gossar eller flickor, som drabbats
av arbetsloshet, aro besjalade av den mest brinnande arbetshag oeh
energi. Emellertid tarde det ej kunna fordqljas, att ungdomsarbetslos
heten ieke alltid ar helt oforvallad. Salunda papekas i den nyss berorda
enqueten, att ungdomen ieke alltid visar tillracklig uppskattning av ar
betet utan foredrager sysslolosheten framfar ett hederligt men kanske
stravsamt arbete. Sa t. ex. ar det ieke ovanligt inonl vara mindre
industrisamhallen, att den uppvaxande kvinnliga ungdomen uppenbarligen
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icke helt och hallet kan absorberas av de arbetstinHillen, som dar er
bjuda sig inom och utom hemmet, men att de unga fliekorna icke desto
mindre stanna kvar i hemorten.

Samtidigt harmed kan man iakttaga en viss knapphet pa kvinnlig
arbetskraft inom vissa fack, som ej synas vara popuHira. Salunda har
ganska Hinge ratt knapphet pa. arbetskraft for husligt arbete, och en
icke obetydlig import av sadan agt rum. Brist pa arbetskraft inom·
jordbruket har ju lange varit radande, ehuruval man pa sista tiden kan
iakttaga en andring harutinnan. Ett annat exempel erbjuder den upp
vaxande manliga ungdomen i gruvsamhallena i var nordligaste lands
anda. Ehuru man har kan med sakerhet pasta, att ieke hela skaran av
ynglingar och flickor kan erhalla anstallning i orten, framfor alIt vid
gruvfcilten, visar denna ungdom en den mest pafallande obenagenhet
att Himna hemorten, aven da arhete pa annat hall erbjuder sig. Man
foredrager sysslolosheten och ligger foraldrarna till last, nagot som givet
vis underlattas av den i dessa samhaHen radande relativt hoga lone
nIvan. Och slutligen vill jag, med risk eller snarare i forhoppning att
bli emotsagd, vilja ifragasatta, huruvida ej det minskade intresset for
anstallandet av ungdomlig arbetskraft till nagon del kan bero pa ett
tilltagande sjalvsvald och bristande disciplin hos ungdomen.

Men om man saker bedoma laget sa· att saga ur moralisk syn
punkt, bor det ju icke bestridas, att vissa foreteelser bland ungdomen
a andra sidan framvisa ljusa sidor i tavlan. Sa t. ex. tyder det ut
bredda idrottslivet onekligen pa en icke ringa bade andlig och fysisk
spanstighet och det omfattande kulturella ungdomsarbetet torde verk
samt bidraga att gora stora grupper av var tids ungdom battre an
gangna tiders rustade att fylla sin plats i samhallet.

Ayen om ungdomsarbetslosheten delvis framsprungit ur omstandig
heter, over vilka vi ej nu kunna rada, och salunda i viss man ar av
den djupgaende art, att den over huvud taget ej kan bemastras genom
positiva atgarder, fragar man sig dock, om icke visssa botemedel mot
detta allvarliga onda kunna sakas oeh forhoppning givas, att de ocksa
skola utfinnas. Det har visserligen i det foregaende framhallits sanno
lika skal for antagandet, att ungdomsarbetslosheten, efter hand som de
uppvaxande arskullarna minskas, skall fo~svinna av sig sjalv. Vad man
emellertid nu soker, ar positiva atgarder mot ett aktuellt ont, for sa
vitt och i den man sadana atgarder aro mojliga.

Det viktigaste botemedlet ~r givetvis att soka i naringslivets for
kovran, .men avstar jag sjalvfallet fran att soka an~isa nagra vagar att
realisera sadana allmanna onskemal. Ma det blott tillatas mig att peka
pa nagra fa siffror sasom en antydan, att forhoppningar finnas om en
sadan forkovran. Var kapitalbildning synes ingalunda hava avstannat.
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Sa t. ex. har var sparbanksbehallning, sam torde fa anses sasom en
ganska god indikator, fran ar 1910 till ar 1924 okats fran cirka 809
milj. kronor till 2,399 milj. kronor eller, om beloppet redueeras efter
samma ars prisindex, till 1,348 milj. kronor. Var odlade areal, som ar
1865 utgjorde 2,354,000 har eller 5.,8 proe. av hela landets areal, upp
gick ar 1910 till 3,691,000 har eller 9,0 proc. och ar 1924 till 3,857,000
har eller 9,4 proc~ Odlingsarbetet har alltsa Hingt ifran upphort. Sasom
ett ringa men dock ganska karakteristiskt symtom pa ett stigande
odlingsintresse kan jag namna, att nar genom arbetsloshetskommissionen
ar 1922 stalldes 200,000 kronor till forfogande for beredande av od
lingsbidrag i Norbotten, sa togs endast ett belopp av cirka 80,000
kronor i ansprak. Nar ar 1926, f. o. ganska sent pa aret, 23°,000
kronor stalldes till forfogande for liknande andamal, inarbetades icke
blott detta utan Hinshjalpskommitten maste begara oeh erholl senare
ytterligare 125,000 kronor, som inarbet~ts enligt faststallda villkor.

Ett av huvudvillkoren for arbetsmarknadens tillfrisknande torde
vidare vara arbetskraftens rorlighet, nagot som ju pa sarskilt patagligt
satt gor sig gallande, om man sasom en av orsakerna till arbetslosheten
ser en okad ekono'misering med arbetskraften oeh ett darav betingat
frigorande av arbetskraft for andra uppgifter. , Man ar icke alltid bojd
att erkanna mojligheten av en sadan rorlighet hos arbetskraften oeh
elasticitet hos naringslivet att absorbera de frigjorda kontingenterna.
Haremot vill jag anfora ett par siffror ur det foregaende. Sasom jag
namnde, hade ungdomsaJdrarna under perioden 1913-1923 okats med
34,500 individer oeh under samma tid hade industrien minskat sin ar
betsstyrka i denna alder med 10,800- personer. Ingen torde emeller
tid ens vaga pasta, att ungdomsarbetslosheten motsvarade summan av
dessa siffror eller over 45,000 personer. En vasentlig del av demmaste
pa ett eller annat satt hava absorberats av naringslivet, ehuru man ieke
kan narmare angiva pa vilket. Men man skonjer har en anpassnings
formaga hos naringslivet och en elastieitet hos arbetsmarknaden, som,
delvis oatkomliga for statistisk behandling, maste vara vida storre, an
man i allmanhet forestaller sig oeh anser sig kunna rakna med. Rorlig
heten torde kunna ytterligare framjas genom en ordnad ungdomsfor
medling.

Lonerelationen mellan vuxna oeh minderariga synes vid avtalsupp
gorelser bora avvagas. sa, att den ieke motverkar den ungdomliga ar
betskraftens anvandande i naringslivet.

Med konstlade medel avagabragta uppdatnningar mot tilloppet till
naringslivet av minderarig arbetskraft synas vara till skada, detta kanske
mest med tanke pa de rent odesdigra verkningar, som sadana fordam
ningar kunna fa i framtiden, aven langt efter det de hava forsvunnit.
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Ett fastare ordnande av Hirlingsutbildningen synes agnat att mot
verka ungdomsarbetslosheten.

Slutligen tarde av forhallandenas makt aeh genom undervisning
kunna astadkornmas en battre oeh riktigare uppskattning av aUt heder
ligt arbete.

Ungdomsarbetslosheten ar ett av var tids spoken. Den forsta for
utsattningen for' att man s~all betvinga den fruktan, sam en mystisk
foreteelse inger, ar ju att kunna klargora' dess naturliga orsake,r. Ung
domsarbetslosheten ar visserligen ej ett tamt spoke men. andoek galler
det i forsta hand att soka 'klargora dess orsaker. Nar Kung!. Maj:t
darfor nyligen tillsatt en kommitte med sarskild hansyn till bland annat
forevarande sporsmal, har darmed sakerligen vidtagits den i forsta hand
erforderliga oeh basta atgarden for att betvinga detta onda, i den man
qet med positiva atgarder over huvud taget hiter sig betvinga.

Harefter yttrade sig:

Advokaten G.' 'Wennerholm: Under atskilliga 'decennier har arbets
marknaden i var varldsdel icke farslagit far dess standigt akade befolkning.
Icke heller varldskriget, som· skardade miljoner sinom miljon~r dodsoffer bade
pa slagfalten oeh bakom linjerna, kunde astadkomma en varaktig forbattring
av arbetsforhallandena. M~dan tidigare ett visst folkaverskott p~ emigrationens
vag kunde farskaffa sig utkomst i frammande land, 'ar numera denna utvag
praktiskt taget stangd far det stora flertalet. I ett land som vart, vilket haft
forrnanen .att forskon~s fran varldskampens faradande verkningarJ borde ju
laget atminstone ur denna synpunkt sett hava tillspetsat sig avsevart. Fnl~

eli mangfald haJl oeh med stegrad styrka torsparjes ocksa klagan i skilda
tonarter rorande overproduktion, en olidlig trangsel, ett farestaende eller ra
dande proletariat an pa det ena, ~n pa det 'andra omradet - klagan, som
barjar bliva sa allrnan oeh sa enformig, att det ar fara [ar att den borjar
tilldraga sig alIt rnindre upp~arksamhet. Av det ytterst intressanta oeh sak
rika inledningsanforandet hava vi inhamtat, vilken lott den, vad jag skulle
vilja kalla yngre ungdomen f. n. har ,oeh vad den har att vanta.

Det innebar nag ingen sensationell nyhet att pasta, att det var i den
gamla, ~ denna liksom' sa manga andra meningar, goda tiden, man med fog
kunde sjunga om, att studentexamen appnade dorren till »den Ijusnande fram
tid», som forebadas i var kanda studentsang. Latom oss fordenskull kasta
en orienterande bliek pa huru forhallandena te sig i detta' avseende betraffande'
nagra av de ur allmannare synpunkt mera intressanta banorna, vilka krava
tiniversitets- eller hogskolebildning.
. Det Ina da tillgivas mig am jag i franlsta rummet lamnar en kortfattad

redogorelse rorande konjunkturerna pa den bana, vilken sasom varande min
egen ligger mig nara om hjartat .- juristbanan, dar sparsmalen f. n. hava
s'ardeles stor aktualitet.

Tz'llstromningen till den juridiska studiebanan har alltifran seklets begyn
nelse foretett en i stort sett jamn oeh kraftig stegring. Utan att vilja inga
pa nagra detaljer kan jag meddela, att antalet nyinskrivna jure stud. i v'art

3- 2788• Natiomuekon. Foren. Forh. I9 27.
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land per lasar under sista kvartsseklet i runt tal fyrdubblats (4'00), och att
numeraren av alla samtidiga studerande genomsnittligt per 5-arsperiod under
ungefar motsvarande tid i runt tal tredubblats (1,650). Den snart sagt oav
brutet svallande strommen till de juridiska Hiroanstalterna har givetvis foran-.
lett en skarpning av fordringarna for examen, sam i sin tur medfort en icke'
obetydlig forHingning av studietiden. Detta kommer ocksa till synes i fnlga i

om produktionen av de unga juristerna, som under sist antydda period upp
visar ungefar en fordubbling (170 jure kand., 29 kanslister). Och om gjorda
berakningar halla streck, kommer kurvan pa juris kandidat- och kansliexamina
att stiga ytterligare en hel del under den narmaste 5-arstiden.

Kommer man fran fragan om tillgangen pa juristerna over till ejterfragan
dara, torde man redan nu utan storre svarighet kunna bedoma varat utveck
lingen pekar. Juristerna har i landet hava val knappast nagonsin upplevat
en sadan gyllene tid som under varldskrigets dagar och de aUra narmaste
aren darefter, da statsforvaltningen och domstolarna utvidgades, de manga
stora kommissionerna slukade en mangd arbetskrafter och privatjuristerna hade
uppsjo pa lonande arbete. Nar sa den S. k. fredskrisen utbrot och indrag
ningarna i saval stats- som privattjanst vidtogo, uppstod sa smaningom ett
overflod pa jurister - sa mycket mer som tiUflode och produktion samtidigt
okats under inflytande av de goda tiderna.

Vad forst angar statstjansten, har ju sedan nagra ar tillbaka pagatt ett
systematiskt arbete fran statsmakternas egen sida till nedbringande av kost-'
naderna for icke minst den centrala forvaltn£ngen. Vilken krympningsprocess.
som' statsforvaltningen genomgatt sedan hogkonjunkturens dagar, kan man latt,
ehuru ytligt, overtyga sig om genom en jamforelse exempelvis av 1920 och
1926 ars statskalendrar. Darutover har foregaende ars riksdag fattat. beslut
om indragning av icke mindre an ett 40-tal ordinarie befattningar inom stats
departementen utom utrikesdepartementet. I somras til1sattes som bekant vi
dare de S. k. 1926 ars besparingssakkunniga, som hava i uppdrag att ga'
vidare pa samma vag betraffande i framsta rummet de centrala ambetsverken.
Men icke heller darmed torde slutstenen i verket vara lagd, utan kommer
detta enligt vunna upplysningar att fullfoljas och utstrackas aven vidare ned
genom administrationen.

De systematiska inskrankningarna av personal, som sedan flera ar be
drivits inom statsforvaltningen, hava givetvis i forsta hand medfort, att de
e. o. befattningshavarna fatt kasta sig pa andra, oftast da privata omraden.
Vidare har tilltrade till departement och ambetsverk varit praktiskt taget ute
slutet under nagra ar (5 a 6 ar). Darfor torde man fa skatta sig lycklig,
om man skulle kunna uppbringa en extra tjanst - att fa en fulltidstjanst
forekommer sakerligen ytterligt sallan och en halvtidstjanst giver i basta fall
icke 200' kronor i manaden. De tiderna aro numera praktiskt taget forbi,
da de unga juristerna kunde erhalla flera S. k. halvtidstjanster. Den ovan
relaterade indragningen a.v ordinarie tjanster medfar givetvis ocksa en stock
ning betraffande befordringarna i verken, som sakerligen kommer att racka
langa tider framat - det torde kunna uppraknas atskilliga fall, da det kan
rora sig om ett par, tre decennier.

Domarebanan erbjuder knappast den nyvordne juristen en mycket ljusare
bild. Det ar numera farenat med de yttersta svarigheter att betrada den
forna allfarvagen for den praktiska juristutbildningen - domsagorna. Det
har numera langt ifran till ovanligheterna, att den nyexaminerade far fornota
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en mer eller mindre ineffektiv tid i vantan pa tingsplats. I det overvagande
antalet av rikets domsagor dvaljas utom' de statsanslagna 'notarierna aven
extra dylika utan Ian i bidan. Oeh i hovratterna trangas numera mellan 2

oeh 4 ganger - olika far olika hovratter - sa manga aspiranter, som det
finnes platser.

Men averskottet maste ju saka fa fotfaste nagonstades - oeh det ater..
star ju da intet annat an privattjansten, narmast da advokatverksanzheten.· I
motsats till vad man ganska allmant farestaller sig, hava advokaterna har i
landet, aven ansedda, i regeln allvarliga kanningar av daliga tider. Dessa
kanneteeknas namligen dels av avgjord ebb pa arbetsmarknaden, farorsak~d

av den allmanna depressionen, dels oeh i synnerhet av en betydande akning
av yrkets man. Far att taga ett exempeI: har i staden finnas numera elIer
rattare funnos far 1/2 ar sedan c:a 400 advokater och likstallda, d. v. s. en
advokat pa var I,ooo:e innebyggare. Motsvarande siffra staller sig, som sig
bor, mindre ogynnsam far rikets avriga starre stader. Men forhallandena
fluktuera synnerligen livligt pa detta omrade: A ena sidan forsvinna manga
advokater lika hastigt, som de uppenbarat sig, a andra sidan dyka standigt
nya, tatnande skarar upp pa arenan. Detta allt ar skaligen symtomatiskt
for den harda kamp for tillvaron, som en stor del av yrkets man aro domda
att fara. Det ar darfor en inom kretsarna mycket uppmarksammad tilIdra
gelse och betraktas sasom en oskattbar· slump, om en ung jurist skulle kunna
fa plats' pa advokatbyra (enligt uppgift 10 lediga platser pa 4 ar). I sa fall
sker det oeksa nlot synnerligen blygsamma formaner (200/300 per rnanad).
Pa en del haJl lar det hava hant, att unga tingsmeriterade jurister sakt er
haUa anstallning pa advokatbyra utan nagot som heIst ansprak pa arvode,
men forgaves.

Men jurister fastas jn till stor del vid banker, forsakringsbolag eller
andra faretag inom i:p.dustrien elIer affiirslivet - inbillar man sig nog ganska
allmant. Av foretagen utredning framgar emellertid, att detta icke ar fallet
i en sadan omfattning, att denna kategori spelar nagon namnvard roll i det
hela. Mahanda har den nya tiden - med dess krav pa djupare kompetens
och speeialisering for varje sarskilt fack - kommit till insikt am att juristernas
forut sa uppskattade faktotumegenskaper ieke uppvaga eventuella brister i
nyssnamnda avseende. I detta samband kunde kanske framhallas, att aven
pa ambetsmannabanan juristerna numera nog hava fatt stryka pa foten till
forman far filosofer, vilka pa grund av' sina speeialkunskaper anses mera
skickade till vissa befattningar an juristerna.

6verga vi sa till liikarebanan) vill jag inskranka mig till att understryka
nagra fa fakta. Har har man - atnlinstone vid Karolinska institutet 
vidtagit vissa atgarder till uppdammande av tilloppet till de akademiska stu
dierna. Vtan att hava kritiskt granskat de for denna bana gjorda utred..
ningarna, kan jag meddela, att arsbehovet av nya legitimerade lakare - sam
alltsa tacker den arliga avgangen fran lakarebanaIl: - anses utgora 45 i
medeltal. Emellertid beraknas examinationen under de sista aren leda till en
produktion av 80/90 flera Hikare per ar, an som motsvarar ovannamnda be
hov. Trangseln am ansttHlningar i allman tjanst ar numera driven anda dar
han, att en sadan, aven med ganska ringa Ion kan nas forst omkring 40
arsaldern. Enskild praktik kan endast i undantagsfall beraknas bliva krant
med framgang.

Vad angar ingenJ'orsbanan) har man atminstone vid Tekniska Hagskolan



3:?' NATIONALEKoNorvnsKA FORENINGEN DEN 17 MARS 1927

genomfart en· regulator pa t~llstramningen pa det sattet, att endast ett visst
antal elever, IS0, inslappes per ar. Denna relativt kraftiga· nyproduktion av
ingenjarer har under de senaste aren ieke motsvarats av efterfragan pa
ingenjarskrafter, vi~ken tvartom avtagit under den svara kris, som den sven
ska industrien pa 1 sistone genomgatt oeh annu ieke helt aVerv\lnnit. Detta
har i sin tur haft till faljd, dels en alltmera utvidgad arbetslashet, ieke minst
bland de yngre argangarna, dels oek nedsattningar av lanefarmanerna.
E;mellertid torde dessa ingenjarer i regel till en viss grad kunnat skaffa sig
tillfalligt" om oek magert, ofta okvalifieerat farvarvsarbete av ett, eUer annat
slag. Dessbattre synas emellertid ingenjarerna kunna se framtiden an med
starre tillfarsikt pa grund av den sakta fortgaende farbattringen av indu
striens lage.

,U~gefar enahanda konjunkturer, som nyss beskrivits far ingenjarernas
del, mota pa skogslnannabanan. Ayen har har man funnit nadigt tillgripa en
sadan sakerhetsanordning betraffande tillfladet, som antytts for de bagge sist
anfarda yrkesgr~pperna. Far narvarande ar stallningen sadan, att en utexa
minerad jagmastare maste rakna med manga ars vantetid, innan han vinner
fast anstallning.. Det ar ett ieke ovasentligt antal av dessa unga jag- o'eh
forstmastare, vilka sasom, arbetslasa ieke kunna gora nytta for sina kunskaper.
Utsikterna inom domanverket aro synnerligen marka, oeh .det tryckta laget
ino~ skogs- oeh sagverksrarelsen synes ieke i oeh far sig kunna beredanya
arbetstillfallen, '9m 'oek andra teeken peka han pa att en rationell skogs
s~atsel framdeles kommer att krava farstarkt personal.

. Fatta vi problemet om det s. ,k. larda proletariatet i vidstracktare be-
~arkelse, vore' det kanske pa sin plats att ocksa namna nagra orq om stu
denternas mojligheter till anstallning utan sarskild akademjsk ex~men. Bely
s~nde ,for situationen harutinnaJ:l aro. de svar, som en tidning' har i staden
far nagon tid sedan n1ottog fran Ye~erbarande ehefer far post-, telegraf-. pch
tullverk.en samt statens jarnvagar: svaren blevo pa alla hall trastlast ep.toniga,
~tt . oeh detsamma: vi hava icke pa aratal antagit I)agra nya till de befatt
ningar, som kunna bekladas av studenter, oeh vara verk komma sakerligen
att vara sUingda for studenter »myeket lange. annu».' Skulle man gara ett aver
slag rarande. personalfarhallandena· i vara banker oeh farsakringsbolag, lara
nog avskedandena - som ju delvis foranletts av rekqnstruktioner oeh sam:-.
manslagningar av olika institut - averstiga nyanstallningarna, som val fore
tradesvis omfattat kvinnlig personal. Oeh i stort sett enahanda, vart man
an vander sig. Undra da pa, att man numera kan aterfinna studenter som
chauffarer, poliser eller dylikt i allehanda variationer I

. ,On1 Higet· med .skal kan beteeknas sasom hageligen prekart pa snart
s.agt ana tjansteomraden, sa kommer detsamma ytterligare att i ett sarskilt
avseende farvarras darigenom, att en talrik samling tvangsaverford 1ni.litar i
samband med nedrustningen har borjat att kastas in pa oeh kommer att
kastas in pa de civila arbetsmarknaderna. Den bekHilnmande disproportionen
mellan tillgang oeh efterfragan pa arbetskrafter har ju redan enligt kand
nationalekonomisk prineip haft till .faljd ett suceessivt nedsattande .av den
redan genom deflationen sjunkande lanenivan. Det ar givet, att detta p.ya,
avsevarda tillskott av arbetskraft, sam dessutom har farmanen av viss bibe
hallen Ion fran statsverket, kommer att verka ytterligare starkt neddragande
pa lonenivan.

Nar nlan' dragit denna sorgliga litania, kan man vara ganska farvissad
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on1 att bliva betraktad sasom en skaJigen ledsam individ. Oeh nar man be
skriver, huru' daligt det ar stallt pa exeinpelvis juristbanan, installer sig ju
osakt med en viss otalighet invandningen: »ja, men anvisa da en battre bana,
det -ar juaversvammat inom alla studiefaek». .

Harpa .kan ju da genmalas: regeln saknar dock ieke sina undantag. Det
rader far narvarande ieke obetydlig brist pa praster oeh - enligt uppgifter,
vilkas riktighetjag ej haft tillHille kontrollera - aven 'pa veterinarer. Aven
·om den .andliga banan endast passar far ett visst urval, har den dock fak
tiskt, pa sistone barjat utova en allt starkare loekelse - om pa grund av
livaktigare religias vaekelse eller de goda oeh farbattrade utsikter, banan
·otvivelaktigt erbjuder, Ina i detta· sammanhang lamnas darhan.

Men' huvudfelet i den sa -ofta harda invandningen ligger val andoek pa
ett annat plan - att nlan utgar fran nara nog sasom ett axiom, att man
maste avlagga' studentexamen oeh att valet maste sta mellan' olika studiebanor.
·Darmed aro vi inne pa denna nya soeiala fareteelse - jag skulle nastan
vilja saga samhallslyte - det allmant kanda oeh erkanda overfiadet pa stu-
·denter. Den arliga 'produktionen av studenter har nurnera ungefar fyrdubb
lats, jamfort med far 50 ar sedan, oeh ungefar 'tredubblats, jamfartmed for
25 ar sedan, oeh sista aret uppgiek den till narlnare 2;35°. Vid bedomande
av detta siffermaterial,' far man inte slappa ur' sikte denfortgaende tillvaxteh

·av landets befolkning oeh den hammande emigrationen. Aven om 'tillvaxten
avtager aUt mera, har dock folkmangden i vart land under' det farsta kvarts
seklet okats med 9°°,000 upptiU 6,050,000 i slutet av ar 1925.

Detta alIt bottnar i en naturenlig stravan· hos manniskorna, som aldrig
konlmer att kunna kuvas, namligen att stiga uppat, oeh dessutom i ett i oeh
far sig aktningsvart kunskapsbegar. Men medaljen' har oeksa sin' fransida:
en beklaglig overskattning av' de teoretiska studiernas oeh pappersmeriternas
·betydelse oeh varfar ieke en viss social hogfard - alIt svenska arvsynder,
kanske i viss man fran vara stamfrander soder om bstersjan. Man maste
gora klart f6r ungdomen .oeh dess malsman, att detta alIt langtifran alltid
leder fram till de hagrande malen. Skall man forst' na denna visdom, nar
man' upprattar bokslut for en genomgangen levnad: forsta halftendarav ag
nad at stravsamma, magra studiear, sistahalften at den sa ivrigt eftertraktade
yrkesutavningen under usIa konjunkturer oeh kanske under avarbetande av
dryga studieskulder? Oeksa hava pa senaste tiden en hel del Jorslag sett
dagen, vilka gaut pa att lata den alIt' mer styvmoderligt behandlade real-
'skoleexamen ater komma till heders - oeh att astadkorilnla en 'brantare v:ag till
studentexamen .eller atminstone till universitet oeh. hogsk~lor -for att dymedelst
avagabringa ett mera effektivt urval av studiebegavningar' for de teoretiska
banorna. Mark val: studjebegavnin:garna, ty de pniktiska yrkena fa ieke
blottstallas pa de [or dem lampade begavningarna.

Det ligger myeket stor vikt uppa att det uppvaxaride slaktet pa tidigast
mojliga stadium ~opplas in pa i detsarskilda faBet andamalsenliga spar ~
detta for saval samhallets som de enskilda individernas skull. Nu motsvara:r
dessvarre verkligheten ingalunda alltid dessa fromma onskemal. Enligt de
berakningar, som gjorts av fil. lie. S. Dahlgren, finner man ett gott belagg
harpa, exempelvis pa den juridiska studiebanan, i det .att endast 50-60
proeent av dem, som ·bedriva dylika studier, sa smaningom na fram till exa
men. Saledes skulle under en tioarsperiod, da strom~en av jurister annu
ieke hunnit antaga de nuvarande proportionerna, betydligt mer an 600 stu-
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diear hava forslosats pa tamligen resultatlosa studier oeh detta enbart i Lund.
Vidare har en av samme statistiker gjord overslagskalkyl givit till resultat,
att arligen e:a I 1/2 miljon kronor offras for studenter vid landets tre juridiska
laroanstalter, vilka aldrig komma att avHigga examen. Skulle man dartill
lagga, vad som utgives inom andra faek till ringa elIer ingen nytta, kommer
man till imponerande summor, beteeknande en icke foraktlig nationalekono
misk forlust. Jag tillater mig namligen draga i allvarligt tvivelsmaJ, att tid
oeh pengar, som depenserats pa dylikt vis, aro ens tillnarmelsevis betalda
genom den eventuella bildning samt varIds- oeh annan erfarenhet, som veder
borande rna fora med sig fran det akademiska boet.

Men kan man ieke stalla sig sporjande for den nationalekonomiska far
delen aven av sadana studier, som avslutas med examen men som ieke kunna
utnyttjas pa ett andamalsenligt satt pa grund av radande overbefolkning pit
banan? Det ror sig om att gora fruktbringande en, lat mig saga, S/g-arig
juristutbildning, en Io-arig lakareutbiJdning, en 4/5 -arig ingenjorsutbildning.
Men vederbarande sta dar med sin examen utan plats resp. utsikt dartill inom
overskadlig framtid. Detta ar den nakna verkligheten: jag har hart ansedda
man med de yppersta forbindelser deklarera, att de efter kanske nagot ars
energiska anstrangningar gatt bet pa att skaffa nagon ung skyddsling en om
aldrig sa blygsamt avlonad juristbefattning. Eller den examinerade nadgas
tranga sig in pa andra banor, dar examen ingalunda ar erforderlig men kan
ske i storre' eller mindre man en merit oeh varfar han kanske far lagga sig
till med ytterligare nodvandig speeialutbildning. Kan han anses hava fatt full
vardig valuta for sin kompetens oeh sina kunskaper?· Har studietiden oeh de
darmed farbundna kostnaderna utnyttjats pa ett nationalekonomiskt sunt oeh
berattigat satt? Huru kommer i langden denna konkurrens fran utomstaende
att upptagas av andra yrkesgrupper, som pa detta satt berovas arbetstillfallen?
Eller ock: man blir nadsakad utava egen, sjalvstandig verksamhet sasom t. ex.
advokat, praktiserande lakare elIer dylikt, alIt under mordande konkurrens oeh
med svag ekonomi. Vilka faror loper da ieke samba11et far en forsamrad
oeh fordyrad ratts- eller lakarevard oeh for en sankning av resp. kars mora
liska standard? Det ligger ju sa nara till hands for en advokat i dylikt lage
oeh' med ont om arbete att mot battre vetande taga daliga saker, att draga
ut pa tiden, att pa annat satt skinna sin huvudman eller att brista i redo
visning av omhanderhavda mede!. Aven lakarna kunna ju soka skydda sin
ekonomi pa allehanda satt: genom forlangd sjukbehandling, genom behand
ling av sjukdomar, SOln patient ieke har, genom onodig utskrivning av alko
hol-, morfin- oeh kokainreeept m.· m. Proletariat bland juristerna eller lakarna
aro saledes for samhallet lika vanskliga problem.

Men, hor man nagon papeka, kan nationen ieke anses hava rad till all
denna utbildning, da det ju dock finnes ett sa stort antal anhoriga oeh gyn
nare, som satsa eIler borga kapital for denna utbildning? Det ar dock inga
lunda bevisat, att landet bor tillata sig detta, darfor att en hel del enskilda
ansett sig kunna gora detta - kanske mer elIer mindre i' villfarelse. Kapi
talplaeeringar av dessa slag hava oek visat sig vara vida mera riskfyllda nu
mera an fordom. Bankerna torde oeksa numera --.-.: oeh det med ratta 
iakttaga a11t storre forsiktighet vid beviljande av studielan. En foreteelse, som
icke torde' hava undgatt den intresserade lasaren av Justitia, ar det anmark
ningsvart stora antalet lagsokningar, vaxelprotester m. m. a unga juridiska
studerande oeh jurister.
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Vilka anvisningar bor man da giva vid valet av levnadsbana? Ett gan
ska generellt svar harpa fiek jag haromdagen hara fran en ambe,tsjurist i hag
stallning, som appet farklarade att hans barn absolut ieke skulle sla sig pa
studier utan pa »praktiska yrken», oeh detta beslut var sakerligen ieke dik
terat av yare sig ekonomiska sktiJ elIer hansyn till barnens bristande teore-
.tiska anlage Ett sadant betraktelsesatt bar oeh maste nog mer· oeb mer gripa
omkring sig. Nar trangseln pa de teoretiska banorna sankt levnadsstandarden
till en viss grans, vidtager en tendens av aterstramning till de. praktiska yr
kena. Vad som darutinnan far narvarande skulle verka aterhallande yore
.den relativa depressionen inom naringslivet. Men medan denna sakta men
sakert lattar, synes daremot arbetslasheten pa de intellektuella banorna vara
av skaligen permanent nature Vad man bar inrikta sig pa ar utbildning far
produktiva andamal - industri oeh handel - pa ett stadium fore var nu
varande studentexamen. Haruti bar da inbegripas teknisk utbildning - d. v. s.
ieke ingenjars- utan hagre speeiell yrkesutbildning -- undervisning i han
delsamnen oeh sprak. Ieke minst sistnamnda kunskaper komma nog med
det nuvarande alIt livligare internationella utbytet att fa akad betydelse, lik
som de oeksa underlatta mojligheterna till utflyttning till lander, dar tiderna
inom en viss branseh rna vara mindre tryekta oeh mera laftesrika an har
hemma. .

Overhuvud bar det ju erbjuda utvidgade utkomstmajIigheter - man rna
vara student elIer ieke - att sia sig pa yrken med ieke blott hemlandet
som verksamhetsfalt. Vad betraffar de intellektuella banorna, komma ju sa
dana yrkesgrupper som lakare, ingenjarer oeh forstman i atnjutande av huvud
sakligen internationell utbildning, varemot t. ex. juristerna aro hanvisade till
hemmamarknaden. Aven om det gamla vikingablodet nog lever kvar hos
det nutida svenska folket, har man nog ganska allmant - oeh det ieke utan
fog - en viss olust att begiva sig till frammande land pa vinst oeh farlust.
Det kan nag utan averdrift pastas, att vara intellektuella yrken gynnas av
utomordentligt god oeh grundlig utbildning, oeh att det svenska namnet, var
heIst det ar kant, t. ex. genom ingenjorer, oeksa ar sardeles valkant. Det yore
darfar onskvart, om man ju farr desto hellre kunde satta igang noggranna un
dersakningar far att konstatera, huruvida utsikter kunde finnas for lanande
anstallning elIer sjalvstandigt arbete i frammande lander, dar det farelage ett
verkligt behov av hagskolebildade yrkesman. I den man detta blivit fast
slaget, borde tillskapas organisation resp. organisationer far att taga hand om
uppgifterna i fortsattningen. Det ar visserligen en nationalekonomisk olagen
het, att utlandet pa detta satt skardar frukterna av svenskt utbildningsarbete,
men det lar val svarligen kunna undvikas, da hemlandet ieke kan skanka
sina soner tillraekliga fodkrokor. A andra sidan lara val de yrkets man, sam
efter Hingre elIer kortare tid atervanda hem, medfara dit vidgad bliek samt
akade insikter oeh erfarenheter.

Som det anfarda givit vid handen, utgar ungdomsarbetslasheten icke ett
enhedigt problem far sig utan en konstellation av talrika problem av olik
artade slag, ingripande i varandra, beroende av varandra. Vad jag anfort
har i afton, gar ieke ansprak pa att vara nagot annat an en del stradda
synpunkter pa det synnerligen omfattande diskussionsamnet. Buru som heIst
kan man enas om att relaterade farhallanden resp. missfarhallanden hava
den starsta betydelse i saval soeialt som nationalekonomiskt avseende.
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Fil. dr G. Dalen: Att arbetslasheten pa ana omdiden ar sorgligt stor,
kanna vi, oeh det galler ju saval de studerade yrkena som inom alla andra
faek. Kungl. Maj:t har ju· oeksa nyligen tillsatt en kommitte for att utreda
orsakerna till denna arbetslashet. Jag tror oeksa, att man nog ar tamligen
pa def klara med en hel del av de samverkande orsaker, som resulterat i
dennaarbetsloshet. loch for sig skulle ju arbetslashet rent nationalekono
miskt sett med fri lanerarelse ieke kunna farekomma. Det enda botemedlet
ligger givetvis i naringslivets hajande. Naringslivet kan for narvarande ieke
taga emot den tillgangliga arbetskraften, helt enkelt darfor - vilket ju om
talas i alla 'majliga tonarter - att vara tillverkningskostnader stalla sig for
hoga i farhallande till varldsmarknadspriserna. Vi produeera for dyra varor.
Bleve de billigare, skulle nagon averproduktion praktiskt taget ieke vara
majlig. '

. Man brukar ofta skylla de hoga tillverkningskostnaderna pa arbets
laherna inom industrien, oeh det ar alldeles givet, att detta' ar en av orsa
kerna, da ju lonerna hos oss ligga hagst i Europa, mojligen med undantag
av Norge. Det ar enlellertid manga andra faktorer, som oeksa inverka, oeh
kanske gora det i an hagre grad. Jag tror ieke, att arbetslonerna skulle i
oeh for sig valla sa stora svarigheter, om naringslivet bara hade litet starre
frihet an for narvarande ar faBet. Vi ha sa oerhart manga tvangsbestam
meIser, som verka mera fordyrande an de direkta arbetslanerna. Att sanka
dessa ar ju i oeh for sigen myeket trakig atgard, eftersom det ju skulle
sanka levnadsstandarden, oeh man anskar ju halla denna sa hog som mojligt.
En hel del ahdra bestammelser i v£ra kollektivavtal Inedfora emellertid, att
produktionen blir onadigt fardyrad. I Amerika ha ju arbetarnamyeket
hagre arbetsloner, vilket dock ieke hindrar dess blomstrande industri oeh
billiga produktion. . Dar kan emellertid en industriidkare taga emot ett· antal
-arbetare, nar han behaver det, oeh han kan entlediga dem, nar de ieke
lagre behavas. .Han har oeksa frihet att avskeda de mindre flitige oeh pre
miera oeh betala hogreden flitige. De hos oss gallande kollektivavtalen
o'majliggara detta. Om en industriidkare vill taga in nag-ra arbetare, far han
ofta ieke sjalv avgora, ''vilka han skaU taga em'ot, oeh behover han sedan
entlediga nagra pa grund av arbetsbrist, ar det langt ifran, sasom det star
pa papperet, att han har ratt att avskeda dem som han finner mindre lamp
liga for sin uppgift,utan avskedanden skola ske sa, att de senast anstaUda
forst entledigas. Detta ar tydligen ·dikterat ur humanitara synpunkter. Man
vill, att de som kommit tidigare in skola kanna sig trygga, men det' leder
faktiskt till en brutalitet, som forefaller mig annu varre.

Den arbetare, som efter Bing tids vantan far en plats, vet, att sa snart
det uppstar minskad tillgang pa arbete, bEr· han avskedad. Det hjalper ,ieke
hur skieklig ncb intresserad han ar i sitt arbete. Den som blivit anstalld
ett ar fore honom sitter kvar, aven om denne ieke produeerar halften av vad
den forre gor. Detta verkar i hog grad deprimerande pa arbetsintensiteten
oeh fardyrande pa produktionen. I Ametika kan den nyansUillde tack yare
skieklighet 'oeh intresse fa stanna ·kvar, oeh skall det ske en minskning av
antalet arbetate, blir det den mindre skieklige som far gao Latthetenatt av
skeda oeh anstalla medfar emellertid, att den 'som ar utan arbete myeket 1att
kan fa nytt sadant pa en annan plats. H os oss ar det emellertid fastlast.
Den som b1ir avskedad pa grund av brist pa arbete pa en plats har oandligt
svart att fa nytt arbete, oeh nar han antligen fatt det, maste han ater ga, sa
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snartdet blir mindre arbetstil1gang. Detta ar en av orsakerna till var for
dyra .produktion, som jag tror speTar starre roll an storleken av den lan,
som betalas.

Vidare fixeras ieke i kollektivavtalet, -vilket vore det naturliga, ett slags
medellan utan en s. k. minimilan, som man satter sa hag, att de mindre
skiekliga arbetarna faktiskt ieke kunna gara skal far den. Den mindre skiek
lige kan darfar far narvarande ieke fa nagot arbete, oeh denna bestammelse
leder darfar till en oerhart svar brutalitet mot dessa mindre skiekliga arbetare.

Finge industrien starre rarelsefrihet pa detta omrade, tror jag, att det
svenska naringslivet skulle kunna sysselsatta den til1gangliga arbetskraften.
Jag ar i detta fallet myeket stor optimist, men jag ser far narvarande markt
pa situationen, sa lange detta faekfareningsmonopol oeh dessa tunga bestam
n1elser fortfarande galla.

Grosshandlare E" F. Larsson: Betraffande ungdomsarbetslasheten skulle
jag vilja framhalla, att myeket skulle vinnas, om man kunde fa ungdomen,
bade den manliga oeh den kvinnliga, att taga itu med jorden mera an hit
tills. Vi ha ju en mangd prastgardar oeh domaner som kunna delas - det
sker ju' sa smaningom - oeh dar ganska manga familjer skulle kunna reda
sig. Man borde hjalpa ungdon1en att fa ett hem oeh att skata det. Dari
genom skulle man oeksa fa mindre folk i staderna oeh mera folk pa lands
bygderi. Vart lands befolkning har alldeles for stor benagenhet att lata bar
nen bli studenter, bade pojkar oeh fliekor. Det ar niyeket viktigt, att veder
barande bidraga till att skaffa ungdomen ett styeke jord oeh ge den hjalp,
som i barjan behoves. Det gar kanske skralt de farsta aren, men det lyekas
far dem, som ·halla ut oeh arbeta. De nuvarande skolorna gara oss for hag
modiga, sa att vi glamma bart, att det ar en heder att arbeta.

Professor S. Brisman: Om' det fareliggande amnet skulle man a ena
sidan kunna yttra sig oerhart utforligt oeh a andra sidan ha myeket litet att
saga. Svarigheten ar att skilja en viss form av arbetslashet, i detta fall ung
domsarbetslasheten, fran arbetslashetens alIma-nna' problem, .oeh skall man halla
sig speeiellt till denna enda· form, blir det ieke sa mycket att saga om
.den·. Jag har under diskussionen suttit oeh forsakt fa tag uti, 'vad som maj
ligen skulle kunna speeiellt galla ungdomsarbetslasheten till skillnad fran
annan arbetslashet, men det ar ieke sa myeket som man· kan fa fram pa
den vagen. .

Att ungdomsarbetslasheten maste vara betydande ar under ·nuvarande
omstandigbeter en alldeles sjalvklar sak, Vi leva namligen for narvarande' i
en tid av fullstandig hagflod vad tilloppet betraffar, darfar att de stora fadelse- .
kullarna fran· tiden omkring ar 1910 nu' k6mma in 'pa arbetsmarknaden. '.Vi
ha aldrig farut i vart lands historia ens tillnarmelsevis haft ett sa start tillbpp
av arbetssokande. A andra sidan ar avgangen exeeptionellt liten. De, sorn
TIU lamna arbetsmarknaden, aro fodda DagOn gang i barjan av 1860-talet, oeh
dessa arsklasser ha minskats starkt genom en kolossalt hog barnadadlighet
oeb aro oeksa myeket medtagna av den valdsamma emigrationen pa 1880
talet,som ju till stor del rekryterades av dessa oeb narmast foregaende ars
klasser. Vi leva salunda for narvarande i en tid, da arbetsmarknadens stora
sjo har ett exeeptionellt start tillopp a ena sidan oeb ett exeeptionellt litet
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avlopp a den andra. Problemet blir da, hur man skalI fa plats far dem, som
.nu kommma till; som det nn ar kan sjans yta tydligen icke hajas tillrackligt.

Inledaren har nog alldeles ratt uti, att man icke kan fa tag i denna
ungdomsarbetslashet i statistiken. Jag har sedan fiera ar tillbaka haft ett
mycket starkt intryck av att det ar pa detta omrade, som farhallandena aro
svarast, men att det ocksa ar mycket svart att fa nagra siffror pa omfanget
av denna arbetslashet, so'm galler pojkar pa 15-18 ar men aven annu aldre.
Sasom inledaren ocksa mycket riktigt farklarade kan man icke garna satta
nagon avre aldersgrans, darfar att problemet aver huvud taget galler alIa, som
nu komma in pa arbetsmarknaden. Det ar har icke blott minderarig arbets
kraft det galler, utan det synes snarast vara varst for de ynglingar, som aro
aver 18 ar.

Farhallandena aro salunda mycket allvarliga. Jag har personligen mycket
stark erfarenhet av detta, och jag tror, att var och en, soin star i beraring
med arbetarungdomen och den uppvaxande ungdomen over huvud taget, ocksa
har denna erfarenhet. Att det rader ungdomsarbetsloshet ar emellertid, som
sagt, icke nagot markvardigt, utan den stora gatan ar, att over huvud taget
nagra absorberas under nuvarande omstandigheter, nar vi. ha detta enorma
tillflade av arbetskraft samtidigt som det skett en valdig lanehojning inom de
speciellt arbetsabsorberande grenarna av naringslivet. Inledaren namnde pa
tal om laneokningen en siffra, som ofta brukar anforas, men som jag icke
tycker ar den ratta. Han tog namligen som matt pa reallonens stegt:ing ar
betarnas arsinkomst, men den som efterfragar arbetskraft ar icke intresserad
av hur mycket en arbetare med viss arbetsdag fortjanar per ar, utan vad som
intresserar honom ar hur mycket han far betala per arbetsprestatio1Z, och raknar
man i stallet pa det sattet, kommer man fram till en annu hogre sifIra, i det
att realbetalningen per arbetsprestation sedan ar 19 I 3 stegrats med narmare
5° %. En sadan stegring har farut icke nagot motstycke i var sociala historia.

Kombinerar man dessa bada saker, ett exceptionellt stort tillopp av ar
betssokande och en lonestegring utan motstycke, ar det ett underverk, att
arbetslosheten ej ar varre an den ar; man forstar knappast hur naringslivet
over huvud taget har kunnat absorbera nagra av de nytilltradande. Inledaren
kunde icke saga, vart averskottet tagit vagen. Han kunde statistiskt "isa, att
en del blivit absorberad, meri icke var detta skett. Vi sta har infar ett
ganska gatfullt problem. Sedan 19 I 3 har var befolkning vuxit med en halv
miljon invanare. Jordbruket har under denna tid minskat sin befolkning, och
industribefolkningen har vuxit med kanske 120,000 a 13°,000. Raknar man
ifdln de arbetslosa, d. v. s. vad sam overstiger den arbetsloshet pa c:a 3 %,
sam man aven under normala forhallanden icke kan komma ifran, blir det
icke start mer an 100,000. Man kan alltsa endast redogara far en brakdel
av den skedda folkokningen, och vart de andra tagit vagen ar sam sagt en
gata. Hade vi haft en central myndighet, sam skulle forsokt placera befolk
ningsoverskottet, hade den sakerligen gatt bet pa den uppgiften. Samhallet
daremot har klarat saken pa ett satt, sam enligt mitt formenande maste sagas
vara over all farvantan.

Orsaken till ungdomsarbetslosheten ligger uppenbart icke i brist pa ar
betstillfallen. Inledaren talade om de svara forhallandena sarskilt i Norr
botten. Det gick dock nyligen en notis genom tidningarna, att Ytterstfors
Munksund verkstallt stampling av 25°,000 trad men icke kunde fa karare for
dem, trots att man erbjad vanliga loner. Arbetstillfallen finnas salunda, men
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man tar dem icke. Av en utav socialstyrelsen nyligen verkstalld enquete
framgick aven, att det i jordbruket radde brist just pa yngre arbetare. Det
finnes dar uppsjo pa arbetstillfallen speciellt far ungdomen.

Bela arbetslashetsfragan ar givetvis en standardfraga. Den beror kanske
_icke sa mycket, atminstone icke enbart, pa fackfareningarnas lanepolitik som
fastmera pa de ansprak pa livet sam man hart Det finns aven nu arbets
tillfallen, sam man farr i variden skulle tagit med gladje, under det att man
nu i sUiliet vantar far att se, om Iuan icke kan fa nagot battre. Inledaren
talade om att ungdomen drogs till staderna. Ja, det ar naturligtvis icke att
undra pat Det finns numera en faktor sam kommit till efter kriget, som gar,
att det ar starre anledning an farr far ungdonlen att icke taga sadana ar
betstillfallen, sam jag namnde, utan hellre ga arbetslas en tid, och det ar
den starkt stegrade skillnaden i loneniva. Redan fore kriget hade industri
arbetare mera betalt an jordbruksarbetare, och denna skillnad har numera
blivit i oerhart hag grad akad. Det ar alldeles sjalvklart, att nar en ung
man skall farsaka fa en plats, sager han sig, att om det finns nagon moj
lighet, skall han farsoka fa tag i nagon av de allra bast avlonade platserna.
Att ga som drang pa landet ar intet noje och betalningen ar icke stor. De
unga dras darfor till staderna med deras hagre laner, och kunna de icke
dar fa en plats genast, ar det. dock naturligt, att de hellre ga arbetslasa sa
lange det ar dem majligt far chansen att majligen kunna komma in i nagot
av de anskvarda yrkena. De komma darigenom upp pa ett helt annat plan
far hela livet an aFlnars. Det ar farstas ett lotteri, men manniskorna aro
benagna far att spela pa lotteri. I staderna finns det en chans att taga, men
pa landet gar man miste om den.

Samma sak galler naturligtvis betraffande de hagre yrkena. Den som
har sin juris kandidat eller sin medicine licentiat har i alIa fall en chans att
komma upp i en hagre niva.

Jag tror av dessa skaI,' att det icke ar sannolikt, att de omraden, dar
det verkligen finns arbetstillfallen, komma att utnyttjas sa vidare mycket mera
an som hittills skett. Jag kan icke se, att man kan saga sa mycket om det.
Man kan naturIigtvis hopa en massa moraliska farebraelser aver ungdomen
far att den icke hellre tar dessa arbetstillfallen med strangt arbete far en liten
lan, men man kan icke begara, att manniskorna skola vara annorlunda an de
aro skapade. Situationen ar ju sadan, att det faktiskt finns battre chanser att
taga. Den som t. ex lyckas bli kommunalarbetare i Stockholm far ett helt
annat Iiv och annan levnadsstandard an vad en drang pa landet far.

Jag tror salunda, att det blir mycket svart att lasa denna fraga genom
"att farsaka framkalla en aterstramning till de lagre 1;>etalda yrkena. Det kanske
tvingar sig fram i langden, men det blir sam sagt mycket svart.

Det har ocksa har i kvall framstallts en hel del olika anskemal. Doktor
Dalen uppstallde t. ex. ett par anskemal am andringar. i fackfareningspoli
tiken. Enligt mitt farmenande kan man lika garna saga, att ratta sattet att
fa gada skardar i Sverige ar, att det skall regna am vararna och var~ torrt
pa hasten. Vi kunna far all del anska dylika farandringar, men vi kunna
icke lagga tva stran i kors far att fa vara anskningar realiserade. I det fallet
far ~an "naturligtvis bara resignera. Den lasning, sam kommer, blir nog
.snarare pa den naturliga vagen, att vi sa smaningom komma in i en folk
minskningsperiod. Jag tror dock icke, att man far vanta en losning pa det
sattet mycket snart. De aldrar, som nu komnla in pa arbetsmarknaden, bli



44 NATJONALEKONOMISKA FORENINGEN DEN I 7 MARS 1927

visserligen successivt mindre och ,mindre - 19°9 ars alderskull var den storsta
och darefter avtaga de - men 'minskningen blir icke sarskilt stor forran
1935, och vidare bor man ju i detta fall icke jamfora varje alderskull med
den narmast foregaende utan med den avgaende. Sa lange tilloppet ar storre
an avgangen, masta fortfarande en okning av utbytet pa arbetskraft aga rum.
En losning kommer naturligtvis sa smaningom pa denna vag, n1en jag tror,
att vi dock under de tio a femton narmaste aren maste resignera. Som in
ledaren antydde, leva inanniskorna i en sorts foresUillning, 'att varje missfor
hallande i samhallet kan avskaffas, att varje samhallsprbblem kan losas. Det
ar icke fallet. Vi fa resignera infor det faktum, att det finns fragor, sam
icke kunna losas. De kunna losa sig sjalva, men vi kunna icke gora nagot
at det, och till den sortens fragor tror jag den foreliggande am ungdoms-
arbetslosheten hor. '

Sekreterare K. Bergstrom: Professor Brisman omnamnde en tidnings
notis, enligt vilken det ,skulle ha forekommit overskott pa arbetstillfallen i
'Norrbotten. Notisen har varit foremal for ganska stor uppmarksamhet, o<;:h
det har dragits en hel del konklusioner av den. Jag vill da-rfor forsoka be
riktiga uppgiften. Arbetsloshetskommissionen har haft anledning att gora, sig
noga underrattad om forhallandet, sam ,med ratta forefoll kuriost, da arhets
losheten i Norrbotten varit svarare an i nagon an,nan landsanda. Nu ater
skulle det plotsligt ha, yppat sig svarighet att uppbringa n'odig arbetskraft.

Forhallandet ar det, att man dar uppe skiljer pa huggare och korare,
och nar man talar om sa och sa manga korare, menar man icke blatt' kor
karlen utan korkarl och hast. Korkarlar funnos, men det var hastar, som
fattades" Det var alltsa narmast bristen pa hastar, SOln givit upphov till den
enligt min mening vilseledande notis, sam gatt. genom pressen.

Det har aven funnits andra fullt plausibla och objektiva orsaker till att
,man vid nagra tillfallen ej i hast kunde uppbringa tillrackligt med arbets
kraft. Sadana tillfalliga fareteelser torde alltsa icke fa tolkas sasom ett ut
slag av bristande arbetsvillighet eller sasom ett bevis pa att det i sjalva ver
ket icke skulle ,rada nagon arbetsloshet daruppe.

Byrachefen Bertil Nystrom: Vad sam givit mig anledning att begara
ordet har varit vad inledaren och sedermera flera talare yttrat am arbetslos
heten inom jordbruket. Betraffande ,denna fraga har jag emellertid n1ycket
svart att, bara' halla mig till ungdomsarbetsiosheten utan maste nog tala om
arbetslasheten i allmanhet. Inledaren hade ju den farmanen, nar han' talade
om ungdomsarbetslosheten inom industrien, att han kunde draga upp vis'sa
granser bade uppat och 'nedat, nedat vid 14 ar, da folkskoleutbildningen

.plagar avsIutas, och uppat vid 18 ar, sam anges i' arbetarskyddslagen. Inom
jordbruket spela dock dessa granser ganska liten roll. Arbetarskyddslagen
galler ju i stort sett icke i lantbruket och den lantliga folkskolan .Jagger icke
starre hinder far att utnyttja aven barnens arbetskraft. Barnen borja ju re
dan vid sjuarsaldern att deltaga i Hittare sysslor sam vallgang, rotfruktsarbete
o. dyl. Bland de mindre bemedlade pa landsbygden ar det -den vanliga
gangen, att barnen borja med att hjalpa till i foraldrarnas jordbruk, om de
ha sadant, eller ocksa "pa storre egendomar, om faraldrarna aro statare 'eller
eljest lantarbetare, och 'efter konfirmationen brukar man taga arstjanst. Pa
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det sattet gar jll' ungdomsarbetslosheten sa att saga In i den andra arbetslos
heten utan att nagon klar grans kan dragas.

Pa .det hela taget ar arbetslasheten pa landet svar att fixera, darfar att
en person, som .ar arbetslos, ieke gar ~ysslolos som i staderna. Den, som
ieke kan .fa det betalda arbete han anskat, sysslar nog merendels i stallet
med annat hos sina foraldrar eller pa sitt eg~t stalle. Arbetslasheten pa
landet bestar alltsa huvudsakligen dels i att ungdomen ieke far arstjanst oeb
dels i att torpare oeh lagenhets~gare ieke kunna fa det fyllnadsarbete de
ansett vara nodvandigt for sin ekonomi. D~n senare sortens arbetsloshet
har nog alltid funnits, men den har aldrig forran nu kallats for arbetsloshet
utan for »daJiga tider» c. dyl. Arbetslosheten inom jordhruket ar val ett
av de basta exemplen pa vad fran nationalekonomiskt haJI brukar framhallas,
namligen att det ~ldrig fareligger nagon brist pa arbetstillfallen, ,utanblott
pa .1on;:tnde dylika.

For att med nagra ord fixera, hur problen1et nu ligger till, vill jag
namna, hur det belyses i statistiken. Nar vi med ar 191 I fingo en regel
IDassig Iantarbetarstatistik, framhollo de sakkunniga, som. gjorde, upp planen,
onskvardheten av att taga med nagon fraga angaende arbetsmarknaden inom
jordbruket., Det ansags da sjalvklart, att' man skulle fraga, hurudan tjllgan
gen pa arbetskraft var. Denna fraga blev oeksa inford i frageformularet,
oeh vi ha nu en femtonarig serie av svar fran landsbygdens e:a 2 000 korn
munalordforande.

Att falja denna serie ar mycket intressant. De farsta aren, alltsa fore
kriget, konstaterades det, att brist pa arbetskraft forelag inom ungefar 1/3 av
landskornmunerna. A.ren 19 I 6 oeh 19 17, under den industriella hogkon
junkturen oeb branslekommissionens stora avverkningar, rapporterades arbetar
brist fran ungefar halften av soeknarna. Sedan sjank bristen ater oeh var
unde~ aren 1918-1920 ungefar lika stor som fore kriget. Med 1920-2 I

ars arbetslashetskris intraffade en platslig farandring.. Ungefar 95 % av kom
munerna ha sedan dess rapporterat god eller tillraeklig tillgang pa arbets
kraft oeh brist farsporjes blott betraffande n'agra fa proeent. Man kan saga,
att det d,ittills sa brannande arbetskraftproblemet nu praktiskt taget har for
svunnit inom jordbruket. Jag tanker harvidlag enbart pa de manliga arbe
tarna. Pa' kvinnliga, sasom mjolkerskor o. dyl., rader fortfarande £lersUides
skral tillgang.

Nar nu problemet lag pa detta satt, var givetvis den gamla fragestall
ningen olamplig. Det blev viktigare far soeialstyrelsen att· fraga, hur det
var med tillgangen pa arbete. Svaren pa denna fraga far ar 1926 fore
ligga nu oeh ha bearbetats. Resultatet ar annu icke alldeles klart, men jag
tror mig kunna namna nagra sammanfattande siffror far att ange, vilken stor
leksordning det har ror sig om. Fragan ar i formularet differentierad s'a,
att det fragas, om arbetslashet i storre utstraekning farefinnes bland perso
ner, som anska arstjanst, oeh om det ratt brist pa tillfalligt lantarbete som-

.mar oeh vinter. Det ar dessutoln skilt pa manliga oah kvinnliga arbetare.
I fraga om arstjanst ha ungefar 6 % av kommunalordfarandena svarat, att
sadan brist foreligger i derasresp. hemsoeknar. Nagot £lera ha konstaterat
brist pa tillfalligt arbete under sommaren, under det att aver 20 % angivit
brist pa sadant arbete under vintern. Farhallandena aro visserligen myeket
olika i olika trakter, men man kan konstatera, att arbetsbristen tydligen ar
ganska stor icke blott i vissa av konjunkturen missgynnade industriomraden,·
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saom Norrbotten oeh Bergslagen, titan aven i en del rena' jordbruksbygder,
exempelvis OstgatasHitten oeh vissa delar av Skanee I det senare fallet har
man nog att se ett resultat av jordbrukarnas stravanden att minska· arbets
kraften per ,arealenhet oeh att i avrigt rationalisera driften. Det fareligger'
alltsa numera ett arbetslashetsproblem aven i rena jordbrukstrakter.

Betraffande nu anfarda siffror vill jag saga, att de sta far kommunal-'
ordfarandenas rakning, oeh att' det givetvis ar ganska vanskligt far dem 'att:
kunna ge exakta uppgifter dels pa grund av arbetslashetens egenartade :oatur'
i jordbruket, dels pa grund av andra omstandigheter sasom bristande kanne
dom om soekeninvanarnas farvarvsmajligheter O. dyl.' Soeialstyrelsen har,
darfar oeksa vant sig till lantarbetarfaekfareningarna i de landsdelar, dar
det finnes nagot starre antal organiserade jordbruksarbetare, salunda faretrades
vis Malarprovinserna, Bergslagen, Ostergatland oeh Skanee Faekfareningarna
'redovisa nu vasentligt hagre arbetslashetssiffror an kommunalordfarandena.
Anledningen hartill ar ieke sa Hitt att ange. Till en del kan det tillskrivas
fullstandigare personkunskap, men till en del beror det nog pa att faekfare
ningarna satt anspraken pa vern som kan gara lantarbete ratt lagt. Under
gamla tider fiek jordbruket nog ej saUan noja sig med overarig eUer halv
invalid arbetskraft, men i den man tillgangen blivit starre, ha jordbrukarna
satt sina krav hagre. Jag kan oeksa namna, att vid en undersokning, som
nyligen gjorts i England rarande eventuell utstraekning av' arbetsloshetsfar
sakringen till jordbruket, stora differenser i fraga om arbetslashetens farmo
dade utstraekning konstaterats mellan lonenamndsordfarandenas oeh arbetsgi
varnas uppgifter a ena sidan oeh arbetarnas a den andra.

Jag vill till slut betona, att vill man fa ett verkligt grepp pa arbetslas
heten pa landsbygden, far man ieke dra sig for att gora ganska ingaende
lokalundersokningar, ty problemet att saka faststalla arbetsloshetens omfatt
ning oeh orsaker, ar nog betydligt mera inveeklat far landsbygdens an far
stadernas vidkommande.

Riksdagsman K. 'W. Holmstrom: Jag uppkallades fornamligast av dok
tor Dalens anforande, men innan jag ingar pa det vill jag saga nagra ord
med anledning av vad inledaren yttrade om faekforeningsmonopolet oeh faek
farbundens platsanskaffningsbyraer, som ieke alltid skulle lamna arbetsgivarna
den dugligaste arbetskraften.

Vad galler metallarbetarna finns i viss man en sadan platsanskaffnings
byra. Sa snart nagon blir arbetslos oeh anmaler detta far att bliva befriad
fran avgift till' organisationen, tar denna byra elIer som vi kalla den plats
organisation reda pa om meddelande ingatt fran nagon arbetsplats inom
industrien, att nagon har slutat elIer plats i avrigt finnes, oeh meddelar den
arbetssakande, att dar oeh dar finns det mojlighet att fa arbete. Denna
byra har salunda en myeket god uppgift. Vad betraffar talet am minder
vardig arbetskraft, vilI jag saga, att det mer an en gang under den tid jag
arbetat i forbundet har hant, att arbetsgivare sarskilt ha ringt upp denna'
expedition for att kunna fa duglig arbetskraft.

Doktor Dalen pastod, att de nuvarande svarigheterna pa arbetsmarkna
den i myeket bero pa att arbetsgivaren mangen gang ieke sjalv far valja
den arbetskraft, som ar lampligast far arbetetsutforande, oeh han betonade
'samtidigt, att kollektivavtalen ofta yore formulerade sa, att de lade hinder i
vagen harfar. I varje fall ar det kollektivavtal, som galler pa doktor Dalens
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arbetspl~ts, dock ieke formulerat pa det sattet. I kollektivavtalen finns jn
sam bekant i allmanhet den :bestammelsen inford, att arbetsgivaren har ratt
att fritt antaga oeh avskeda arbetare, lat vara med det tillagget att, darest
man fran arbetarnas sida anser ett avskedande orattvist, skala undersokningar
oeh forhandlingar aga rum harom. .

. Doktor Dalen namilde' oeksa,' att flertalet kollektivavtal inneholle be
stammelse om minimilon.· Det ar dock ieke pa det sattet, att de fiesta av
talen innehalla bestammelse om minimilon, men de som gora detta lagga
itke hinder i vagen att betala en hogre Ion. Det ar tvartom uttryekligen
angivet, att arbetarna ant efter skieklighet oeh flit skola erhalla hogre Ian.

Att man exempelvis inom verkstadsindustrien har minimilaner beror darpa,
att man i en sadan industri ieke ansett Iampligt satta nagon fix lon, darfar
att da det kraves mer eller mindre yrkesskiekligt folk, maste de oeksa beta
las olika. Jag kan saledes ieke forsta, varfar ett sadant avtal skulle kunna
lagga hinder i vagen far att hoja lonen.

Vad daremot betraffar de avtal, som ha en s. k. meddellon eller maximi
lon, ar det svarare att fa lonen hajd, men vad beror det pa? J0, ,det ar
belt enkelt beroende pa den omstandigheten, att arbetsgivaren sjalv utgar
fran den farutsattningen, att lonen skall vara fixerad i avtalet oeh galla un
der avtalstiden. Det gar till oeh med sa langt, att man inom resp. arbets
givareorganisationer forbjuder vederborande arbetsgivare att hoja lonen.

I den man lonen ieke hojes, nar man har avtal am minimilon, ar det
sakerligen beroende pa att arbetsgivarna ieke vilja satta lonen hogre. Det
skulle naturligtvis ha till foljd, det forstar jag, att om lonen hojes far en ar
betare, sam anses skieklig, vilja aven andra, som ha samma kompetens, oeksa
ha denna bogre lon, men avtalet forbjuder som sagt ieke nagon hojning av
lonen.

Jag vill for ovrigt saga, nar det nu bar talats am den bristande yrkes
utbildningen, att detta forballande ar ratt sa beklagligt. Jag vet av egen er
farenhet fran den tid jag barjade i industrien, att utbildningen da blev en
belt annan, darfar att man skulle praktisera varje' del av arbetet som fore
kom. AlIt eftersom arbetet industrialiseras oeh uppdelas pa tempoarbeten,
blir det svarare att fa denna utbildning. Hartill kommer en annan omstan
dighet, namligen .att nar en arbetare har ett speeialarbete, som i regel utfores
pa aekord, uppnar han ofta en hogre fortjanst, an om han praktiserar pa
olika grenar for att utbilda sig till en skieklig oeh duglig arbetare, oeh han
foredrar givetvis det bast betalda arbetet. Hari ligger· oeksa en anledning
till att det ar sa svart att fa fram yrkesskiekligt folk.

Undervisningsradet N. Fredriksson: Saval inledaren som flera andra,
sonl yttrat sig, ha antytt, att bland medlen for att minska arbetslosheten bland
ungdomen oeksa skulle vara en forbattrad yrkesutbildning. Det har ju fram
hallits, att meddelandet av yrkesutbildning nu mater storre svarigheter an
tidigare, oeh man har aven framhallit, att den som skaffar sig yrkesutbild
ning kan ha svart att finna den utkomst, han stravar efter, exempelvis till
foljd av att hinder mota fran arbetarorganisationernas sida. Nu ar det val
dock sa, vilket oeksa framhallits, att om ungdomen gores .mera yrkesskieklig,
skulle oeksa darigenom arbetstillfallena for denna ungdom komma att okas.
Forst oeh framst har givetvis yrkesutbildad ungdom lattare att fa arbetsan
stallning an den ieke yrkesutbildade. Yrkesutbildar man ett storre antal,
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skulle d~rmed ocksa antalet av dem, som kunna Hi anstallning, bli storre.
Vidare ar det val ocksa mycket sannolikt, att industriens konkurrenskraft
skulle bli storre, om till dess forfogande stode personer med starre yrkes
skicklighet an sonl for narvarande ar [allet, och pa det sattet skulle alltsa
ocksa arbetslosheten kunna minskas.

Om nu detta, som jag tror, erkannes ratt allmant, kan man fraga sig, var
for icke de anstalter for yrkesutbildning, som vi ha eller skulle onska, ha till
vunnit sig mera beaktande. Vi ha ju forgaves stravat efter att fa till stand
en larlingslag. Den fragan har varit uppe i mer an 30 ar utan a~t kunna
losas, och for narvarande synes det mera omajligt an nagonsin att fa till
stand en sadan lag. Huruvida syftet skall kunna nas pa andra vagar, ater
star ju annu att see

1918 ars riksdag tog ett stort steg till framjandet av yrkesutbildningen
genom beslutet om de praktiska ungdomsskolorna, och man kan nog saga,
att statsmakterna icke blott da utan aven senare sta11t sig ganska valvilliga
till atgarder for forverkligande av 1918 ars riksdagsbeslut i vad avser dessa
skolor. Det kan emellertid icke fordoljas, att det anslag, som utgar till· yrkes
undervisningens framjande, beloper sig till knappt mer an 1,5 milj. kr., vilket
jn nara nog endast ar en droppe i den stora 8:e huvudtiteln. Det ar lued
hansyn till det betydelsefulla utbildningsomrade, som har avses, ett synner
ligen ringa belopp.

Ett annat exelnpel pa hur det annu brister hos statsmakteraa i fraga
om un.derstod at yrkesutbildningen kan anforas. Det finns ju for atskilliga
utbildningsomraden avsevarda stipendiemedel. For yrkesundervisningen uppga
dessa stipendiemedel emellertid endast till 30,000 kr., under det att enbart
for folkskollarareutbildningen finnas stipendiemedel tillgangliga till ett belopp
av bortat 4°0,000 kr., fastan det veterligen icke rader nagon brist pa folk
skollarare. Folkskoleoverstyrelsen' har under en foljd av ar begart att fa
litet .mera stipendiemedel for yrkesutbildningen, men det har icke lyckats pa
grund av det statsfinansiella Higet.

Emellertid ar statens intresse, sadant det framtrader i· [raga om anslags
beviljande, icke mindre an kommunernas utan snarare tvartonl. Darmed ar
icke sagt, att icke atskilligakommuner gora mycket stora uppoffringar och
anstrangningar for yrkesutbildningens framjande, Sarskilt ar detta ju faBet i
Stockholm och ocksa pa en hel del andra orter, men i de fiesta fall fa an
stalterna for yrkesutbildning noja sig med de smulor, som falIa over komnlU
nernas budgetbord. . Ett litet samhalIe, som jag sjalv' tidigare tillhart, med
onlkring 1,800 invanare drog sig icke for att bygga en kommunal nlellan
skola [or 15°,000 kr. ocb underkastade sig harfor en arlig utgift pa mellan
7,000 och 8,000 kr., men upprepade framstallningar om ett anslag pa 1,5°0

kr. till en larlingsskola avvisades gang pa gang. Det fanns icke medel till
det. Jag nledger, att det ar svart nu, sedan sa mycket pengar lagts ned pa
andra utbildningsomraden. Liknande ar forhallandet i den stora staden Gate
borg, som gjort ofantligt mycket for undervisningen pa fiera omraden men
ytterst minimalt i fraga om yrkesundervisningen. Manga andra sadana exem
pel skulle kunna anforas.

Det bar icke gatt upp for kommunerna, att det ar ett intresse, ja, en
~kyldigbet for dem att sorja for ungdomens yrkesutbildning lika val som for
deras allmanna bildning ~ Det ar icke sa salIan, som man i en mindre stad
sager t. ex., att barbebova vi icke. sa Inanga skraddare, att det ar moti-
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verat att satta upp en skraddarskola. Vi behova bara sa oeh sa manga, sa
det far ansta med den saken. Naturligtvis maste dock saken ses pa ett annat
satt. Det ar ieke fraga am att utbilda just sa n1anga skraddare, sam behovs
i det eIler det samhal1et, utan det ar fraga om att skaffa den uppvaxande
ungdomen sadan yrkesutbildning, att den kan saka sin utkomst yare sig i
detta samhalle eller annorstades. Sa ser man ju saken pa andra undervis
ningsomraden, oeh varfar skulle man ieke kunna vanja sig att se, pa samma
satt har? Man kan naturligtvis ieke tanka sig, att det skall bli t. ex. en
skraddarskola i varje stad, utan det far bli en skraddarskola i ett samhalle,
en sniekarskola i ett annat o. s. v. Man maste tanka sig ett utbyte av utbild
ningen, sa att vad man kostar pa i ett samhalle rimligtvis bar kunna komma
ett annat till godo oeh tvartom.

Vad sa betraffar ungdomens intresse far yrkesutbildningen, ar det all
deles riktigt, SOln inledaren franlhall, att det lamnar mycket avrigt att anska.
Det ar anmarkningsvart, att 19°7 ars tekniska kommitte i sitt ar 1912 avgivna
betankande uttryekte den principen, att majlighet borde beredas far varje
inom industri elIer hantverk arbetande att erhalla en far sin verksamhet erfor
derlig oeh lalnplig teknisk utbildning, men att detta ieke har kunnat farverk
ligas i hagre grad an att av nagot aver 100,000 hantverkare oeh mellan
3°°,000 oeh 400,000 industriarbetare, alltsa sammanlagt 5°0,000; endast
omkring ,3,000 arligen saka sig till Hirlings- oeh yrkesskolorna. Samman
lagda antalet Hirjungar i dessa skolor uppgar icke till mer an 10,000, bort
sett fran dem, som deltaga i kurser far husligt arbete, men inberaknat dem,
som genomga kurser far handel. Det ar ju ett alldeles orimligt litet antal.
Det finns ju manga farklaringsgrunder hartill, men en av orsakerna till att
antalet ar sa ringa torde vara, att yrkesutbildningen oeh de majligheter, den
erbjuder, annu ej aro tillraekligt beaktade.

Vad faekfareningarnas obenagenhet att taga emot ungdomlig arbetskraft
betraffar, farmodar jag, att det sa smaningom, kanske ratt snart, kommer att
bli en andring. Jag grundar denna formodan pa det forhal1andet, att enligt
vad jag vid ett par tillfallen erfarit, inom de soeialdemokratiska ungdoms
klubbarna uppstatt en mycket stark rorelse i riktning, att faekfareningarna
skulle avertygas om nadvandigheten av att slappa in den ungdomliga arbets
kraften. De som nu aro medlemmar av dessa ungdomsklubbar bli sa sma
ningom aldre oeh fa storre inflytande i fackforeningarna. Man far ju hoppas,
att de da skola fara den erfarenheten med sig oeh forverkliga denna anskan
att vaeka storre forstaelse i faekforeningskretsar far nadvandigheten av' ung
domens utbildning.

Jag menar alltsa, att far att vi skola i avseende a yrkesutbildningen
framja stravandet att minska ungdomsarbetslasheten, bara vi framfar ant verka
far upplysning i avseende a yrkesutbildningens betydelse oeh betydelsen av
de anstalter, som avse att framja ungdomens yrkesutbildning. Det ar en upp
gift, som vi aHa kunna verka far, icke blott de som ha direkt med dessa
skolor att gara oeh ieke heller bara arbetare oeh arbetsgivare. Just dessa
senare bada parter behava sannerligen oeksa upplysas, men det galler kanske
framfor ant att paverka allmanna' opinionen.

Dr G. Dalen: Endast ett par ord med anledning av herr Holmstroms
anforande. Det ar alldeles givet, att det ieke fareligger nagot som heIst
hinder att betala en skieklig arbetare hagre Ian an minimilanen fareskriver,
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oeh det sker nog oeksa. Pa samma gang ar det emellertid alldeles givet,
att om man har en hog minimilon oeh ieke kan avskeda den sam ar mindre
intresserad och mindre flitig till forman for en som ar mera flitig, komnler
den forre att averbetalas. Han har ieke det intresse for arbetet, som yore
ol1skvart, oeh han drar darfar ned oeh fardyrar produktionen, oeh darigenom
minskas mojligheten att betala oeh premiera den skicklige sa som ratteligen
borde ske. Jag menar, att pa detta satt kommer ovillkorligen - oeh dar~

uti tror jag varje arbetsgivare skall instamma med mig - ett minimilonavtal;
dar minimilonen ar satt relativt hog, att verka nivellerande pa samtliga. Genom
att man ieke kan sanka lonen for den mindre flitige under minimilonen oeb
ieke kan avskeda hanom tar man bort den stimulans, som sarskilt i Amerika
visat sig ha en sadan enorm betydelse for arbetsintensiteten. Det ar detta,
sonl verkar sa fordyrande oeh torlamande pa var produktion.

Enligt mitt satt att se finns det icke nagon framkomlig vag att fa verk
ligt hoga loner inom industrien sasom i Amerika pa annat satt an genoDl
en fullkomlig frjhet for arbetsgivaren att antaga eller avskeda aUt efter for
tjanst. Da blomstrar naringslivet oeh kan betala hoga loner. Ett tynande
naringsliv sam i Sverige kan ieke gora det. Den skicklige arbetaren far
som sagt har faktiskt arbeta for den mindre skieklige for att ieke medelsiffran
skall bli for dalig ..

Herr Holmstrom sade, att arbetsgivaren har ratt att avskeda. Det ar
riktigt i teorien, men i praktiken ar det ieke sa. Om det av ett hundratal
arbetare pa grund av arbetsbrist skall avskedas 20, har aldrig faekforeningen
oeh dess fortroendeman samma asikt som arbetsledningen om vilka som skola
lamna sina platser. Arbetsledningen skulle vilja ploeka ut dem, som den
anser minst fyIla mattet. Fackfareningens ombud anser detta vara orattvist .
oeh vill, att man skaU avskeda de sist anstallda. Jag aterkommer da till
vad jag farut sade. Den nyanstallde kan vara aldrig sa intelligent och aldrig
sa intresserad. Han ar anstalld sist oeh maste darfor gao Darigenom bort
tages det stimulerande momentet, att det lonar sig att gora sitt basta. I varje
fall kan jag ieke se annat an att man i Forenta Staterna har oandligt mycket
storre mojligheter att kunna producera billigt, och det ar anda A oeh 0
saval da det galler avloningens hojd som for att forebygga arbetslashet.

Sekreterare K. Bergstrom: Gentemot herr Holmstrom skulle jag vilja
saga, att jag formodligen ieke har uttryekt mig riktigt tydligt, ~ar jag talade
om registersystem oeh fackfareningsmonopol. I den man fackforeningarna
vilja hjalpa sina medlemmar genom att meddela dem var lediga platser finnas
eller arbetsgivarna genom att stalla sin personkannedom till forfogande vid
utvaljandet av erforderliga sarskilt duktiga arbetare, har varken jag eller, som
jag tror,' over huvud taget nagon manniska nagot att erinra daremot. Men
det ar icke sadana hjalpatgarder, som man beteeknar sasom registersystem
oeh faekforeningsmonopol oeh ivilka man ser en fara, utan dessa atgarder
ligga pa ett helt annat plan.

Riksdagsman Conrad Jonsson : Jag har begart ordet far att pa amnet
Higga nagra enkla lekmannasynpunkter. Har ha nationalekonomer oeh peda
goger yttrat sig, oeh det kan ju da vara tillatet aven for en lekman 'att en
stund taga uppmarksamheten i ansprak. Jag tror, att det ieke ar obilligt
begart, om de har i afton nagot [arkattrade arbetarna a.ven fa en farsvars-
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advokat. Jag medger garna, att de anmarkningar, som ha framstallts, ha
gjorts i nykter form oeh ieke pa nagot satt haft nagon hatsk karaktar, men
det har dock framstallts en del anmarkningar over forh~Ulanden, son1 dock,
synes det mig, kunna stallas i en liten smula mera mansklig belysning. A'r
betarorganisationerna oeh faekforeningsrorelsen ha har stallts emot vaggen sa
sam en vasentlig orsak till arbetslosheten, oeh man har sagt, att om arbe
tarna ville inskranka sina ansprak pa loner, am de over huvud taget ville
inskranka sina ansprak pa livet, am de ville noja sig med att icke begara en
sa tryggad tillvaro, som de gora, skulle myeket kunna andra sig till det
battre. Jag ar ieke alldeles saker pa att dessa antaganden i verkligheten
skulle visa sig halla streck. Jag undrar, am man ieke atminstone till nagon
del hyser en bedraglig ,illusion, nar man tror, att i oeh med en loneredu
cering skulle normala farhallanden i en hast komma att intrada.

Men i varje fall, lat oss se en smula manskligt pa saken. Ar det ieke
ratt naturligt, om aven arbetare liksom alIa andra manniskor i kampen for
tillvaron sa lange sam mojligt kampa for vad de tyeka vara sina intressen?
Varje manniska vill ju ha en brodbit oeh en som ar sa stor som rnojligt.
Den viljan finns ju inoln alIa fack, i alIa yrken oeh i alla kategorier oeh sa
aven bland arbetarna. Den restriktiva politik, mot vilken inledaren oeh seder
mera aven doktor Dalen riktade sig, kan man naturligtvis hysa ogillande
meningar om. Det forstar jag myeket val, oeh jag tror oeksa, att den har
sina sidor, sam jag icke heller garna kan forlika mig med,men nog ar det
val ratt manskligt, om inom ett arbetsomrade de som redan aro yrkesHirda
oeh ha en anstallning se till att de atminstone kunna fa behalla den. De
forsoka hindra tilloppet till yrket av radsla over att detta tillopp skall bli sa
start, att de en vaeker dag kastas ut. Det ar sa med en arbetare, att han
myeket latt kan raka in i en kris, en kort tids arbetsloshet, en sjukdom eller
nagot annat, oeh han blir da kanske for lang tid eller for alltid avkopplad
fran mojligheten att fa en plats inom sitt farutvarande yrke, om tilloppet ar
stort. Det ar en rent mansklig kansla, som tar sig uttry.ck pa detta satt,
oeh man maste forsoka att atminstone i nagon man forsta den, aven om
man ogillar dess yttringar.

Samma stamning forekommer pa alIa omraden, fasULn den tar sig ut
tryek pa olika satt. Overallt gor man vad man kan for att hindra tilloppet
till yrket. Vi horde ju av det andra anforandet har i kvall, hurusom nlan
umgas med liknande tankar inom de intellektuella yrkena, hur man dar for
saker begransa tilloppet, om man kan, oeh hur man dar moter i stort sett
samma problem som inom de kroppsarbetande yrkena. Nar man alltsa vill
soka lagga det moraliska felet hos arbetarklassen till att det rader en bety
clande arbetsloshet, kan man ju fraga, om det icke finns nagot moraliskt fel
oeksa i de samhallsklasserna, som ar ,orsaken till att det oeksa rader en be
tydande arbetsloshet inom deras naturliga naringsgrenar oeh yrken.

For att ieke alltfor lange upptaga tiden, skall jag darefter blatt med
nagra korta ord stalla den fragan, huruvida man icke tror, att en organiserad
larlingsutbildning i 'Overensstammelse med en larlingslag farr eller senare i
det praktiska livet skulle komma i konflikt med det andra kravet, namligen
en fri overgang fran det ena yrket till det andra. Jag. staller bara fragan.

Pa grund av egna erfarenheter kan jag till sist i det stora hela under
stryka vad undervisningsradet Fredriksson yttrade om yrkesutbildningen. Sam
tidigt ber jag att fa saga, att det ar pa det sattet med ungdomens stallning
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till de praktiska ungdomsskolorna och yrkesskolorna over huvud taget, att om
de se, att den utbildning, som de fa i dessa skolar, icke inom rinllig tid ger
dem en baure lon, ett battre arbete och en battre anstallning, vilja de icke
ga i dessa skolor. Undervisningsradet Fredriksson vet val, att det i Eskiis-.
tuna finns en maskinfackskola, som ar byggd pa en kOlnmunal larlingsskola.
Det visade sig emellertid, att de, som gingo igenom denna skola, sedan icke
kunde fa de anstallningar, sonl de tyckte att de skulle ha, darfor att de gatt
igenom den. De kunde icke bli verkmastare eller ingenjorer, som de ocksa
kallas vid hogtidliga tillfallen. De tyckte darfar att det icke var nagon ide
att ga till denna skola och betala pengar och det blev sa Iitet elevantal till
den forberedande larlingsskolan, att rektorn blev bekymrad. Han vadjade till
pressen att forsoka agitera far skolan, vilket den ocksa gjorde genom att fram
halla, att aven om examen fran denna skola icke garanterade nagon battre
plats an den man redan hade, utan man fortfarande fick noja sig med en
kroppsarbetares stallning, sa ar det i vart fall sa, att ingen manniska lider
av att fa lara sig litet mera an han vet. En gang kan chansen komma och
da har man denna utbildning. Det blev da genast ett stort tillopp. Nasta
dag var det sa fullt i forsta klassen i Hirlingskursen, som man kunde begara,
men aret darpa var det ungefar lika illa igen.

Detta ar darfor narmast en moralisk fraga. Det galler att sa smaningom
lara folk, att de garna kunna kosta pa sig en smula utbildning. Det skadar
aldrig, aven om de icke ovillkorligen kunna omsatta den i reda pengar och
en sakrare och tryggare tillvaro. Det problem, vi har rora oss med, kan
visserligen pa intet satt losa den stora fragan om avskaffande av ung
nomsarbetslosheten. Men ingen har ju hittills under debatten kunnat anvisa
nagon kardinalvag att na detta syfte.

Riksdagsman B. Mogard: Jag skall be att i starsta korthet fa referera
nagra sma iakttagelser, som jag kunnat gara betraffande arbetslosheten bland
ungdomen i en mycket stor bruksbygd, dar arbetslosheten bland' de 'Unga
varit nastan permanent under de sista fern, sex aren.

Den forsta iakttagelsen ror sjalva yrkesutbildningen. Jag tanker darvid
icke pa de praktiska larlingsskolorna, som jag tror ha jamforelsevis liten be
tydelse, dar det galler att motarbeta ungdomsarbetslosheten, utan mera pa
sjalva arbetsutbildningen inom verkstaderna. Jag har sett, hurusom en pojke,
sonl vid 19, 20 ars alder lyckats fa plats pa ett gjuteri och utbildat sig far
det speciella yrket, sedan, nar den daliga konjunkturen kom, statt alldeles
handfallen och icke kunnat taga" ett arbete i ett narliggande fack, vanligt
verkstadsarbete eller platslageriarbete elIer dylikt, dar hans arbetskraft annars
kunnat erfordras. Han har kanske icke velat det och icke heller agt moj
ligheter att begripa det nya arbetet. Det synes mig darfor, att det skulIe
vara mycket onskvart, att arbetsgivare och arbetare i gemenskap kunde finna
nagon vag far en arbetsutbildning pa sjalva arbetsplatsen, som gjorde an
vandningen av den ungdomliga arbetskraften litrt mera smidig, sa att den
unge arbetaren skulle kunna ga over fran den ena branschen av foretaget till
den andra och icke vid farefallande arbetsloshet inom en verkstadsgren bli
alldeles hjalplas.

Den andra iakttagelse, jag har gjort, galler sjalva arbetsformedlingen.
Vi ha ju en stor offentlig arbetsformedlingsapparat, och jag tror sakert, att
den utfor ett mycket gott arbete, och sarskiit lar den ju leverera en ofantlig
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mangd statistik till Kung!. soeialstyrelsen. Pa den plats, dar jag varit, finns
ieke en fullstandig byra med tre, fyra stycken tjansteman och" en farestandare,
utan det ar sa att saga en liten lokalstation, son1 icke farestas av nagon
stationsinspektor utan av en dispenserad banvakt. Denne har appet en timme
pa morgonen ett par ganger i veckan, och det ar likval en socken pa 15,0'00

manniskor. Det ar en duktig oeh bra karl som skater det, oeh jag tror nog
han kan raknas bland de battre, men han uppfyUer sin funktion genom att
uteslutande falja sina instruktioner, och vad darutaver ar later han vara. Jag
hoppas det ieke ar likadant i de stora staderna, ty resultatet av en sadan
farmedlingsverksamhet ar endast en vanlig registrering. Dar kommer en pojke
in med sin bok oeh far den sttimplad, oeh man farklarar att det ieke finns
nagot arbete att fa. Nasta dag kommer han igen, oeh sa gar han ideligen
fram och tillbaka, tills boken tar slut oeh han far en ny. Skall det verk
ligen vara nagon mening med en dylik arbetsfarmedling, maste det vara man
niskor, som sysselsatta sig helt med arbetet med liv oeh sjal far att finna
anknytningslinjer mellan den lediga arbetskraften oeh arbetsgivarna pa platsen.
Jag tror sakert, att det skulle gao Det skulle vara nagon slags social namnd.
Jag har sett, att man i England resonerat mycket om att uppratta sadana
namnder, vilka med social livaktighet skulle saka astadkomma en verklig
levande farbindelse mellan arbetskraften och" arbetsplatsen.

Jag skulle vilja papeka annu en sak med anledning av den farda dis
kussionen, namligen i fraga om arbetslasheten pa rama landsbygden. Det ar
ju kant av var oeh en, som lever pa landet, ett de unga manniskorna dar
tidvis ga myeket arbetslasa. Faretoge man en arbetslashetsundersakning i
februari rnanad, skulle ingen rnanniska farvana sig aver om det da blir oer
hart hoga arbetsloshetssiffror bland den jordbruksidkande befolkningen, ty den
har denna tid i stort sett ingenting annat att gora an litet skogsdrift pa som
liga stallen. Den permanenta arbetslosheten tror jag ieke tar sig sa starkt ut
tryek pa sjalva landsbygden, som man skulle kunna tro. Man kan nog oeksa
se detta pa emigrationssiffrorna for de senaste aren. For narvarande emi
grera 12,000 personer om aret, dels kvotandelen, dels hustrur oeh narmare an
horiga till i Amerika bosatta personer. Av dessa 12,000 ar sakerligen det over
vagande flertalet fran rena landsbygden. Samtidigt sjunker bebyggelsen pa
landsbygden oupphorligt. Jag menar darfar, att man nog icke har sa stor
anledning att syssla sa mycket med hur arbetslasheten kan vara inom jord
bruket som fastmera med hur det ar stallt med ungdomsarbetslasheten inom
industrien. Sarskilt galler detta de manga bruksplatserna, dar forhallandena
kanske synas mycket b~ittre an vad de egentligen aro i arbetslashetshanseende.

Farste aktuarien A. Jacobi: Det ar icke manga talare i kvall, som ha
gjort ens ett farsak att astadkomma nagon positiv mediein mot ungdomsar
betslasheten. Det enda skulle val i sa fall ha varit undervisningsradet Fred
rikssons rekommendation av battre anslag at de praktiska ungdomsskolorna,
och jag ar darfor ganska ledsen att behova saga, att jag anser mig bora in
lagga en gensaga mot den. medicinen. Anledningen hartill har redan antytts
saval av riksdagsman Jonsson" som av riksdagsman Mogard. Dessa ungdoms
skolor kunna ju rent individuellt sett kanske hjalpa en oeh annan arbetslas
ungdom att fa ett battre levebrod, men om man ser saken nationalekono
miskt, forefaller det mig atn1instone vara en myeket klen utvag. Vore det sa,
att det funnes nagot faek med brist pa arbetskraft, som fallet exempelvis Iar
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vara inom jordbruket pa sina hall, skulle det ju kunna yara nagon ide att
locka in mera ungdom att specialisera sig pa den banan, men nar man far
narvarande praktiskt taget icke inom nagon industriell naringsgren kan pavisa
en sadan brist pa ungdomlig arbetskraft, ar det enligt min mening 1an10st
att- locka ungdomen med sadan specialutbildning. Snarare bara val samhallets
anstrangningar ga ut pa, som inledaren antydde, att gara de ungdomliga ar
betssakande sa rarliga sam majIigt, icke locka elIer tvinga clem att pa nagot
satt specialisera sig far mycket, utan i stallet farsoka att gara aUt far att de
skala kunna soka sig in pa de levnadsbanor, som till faljd av konjunkturvax
lingarna kunna ge dem ett verkligt .levebrad, aven om maj1igtvis icke deras
naturliga an1ag och utbildning just peka at det hallet.
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Det far aftonen uppstallda overlaggningsamnet

Kommunalskattereformen

inleddes med nedanstaende faredrag av juris licentiaten Gunnar
Prawitz.

Da ordfaranden i denna forening gjorde mig den stora aran att an
moda mig att inleda en diskussion om forslaget till ny kommunalskatte
lag, antydde han far mig, att jag borde faretaga en granskning av far
slaget fran ekonomiska synpunkter med farbigaende av rent juridiska
konstruktionsproblem. Det ar aven min avsikt att i kvall upptaga ett
par ur ekonomisk synpunkt intressanta sparsmal, vilka tyckas mig alltfar
knapphandigt utredda under fararbetena till det lagfarslag, som farelagts
innevarande ars riksdag. Dessa sparsmal aro enligt min mening av
grundlaggande betydelse far bedomande av det fareliggande farslaget.

Det sagda kan synas som en farebraelse mot dem som svarat far
lagfararbetena, men det ar min forhoppning, att vad jag har kommer
att anfara, icke skall uppfattas pa detta satt. Saken ar ju den, att den
i praktiskt lagstiftningsarbete farfarne ocb den mera nationalekonomiskt
vetenskapligt inriktade och uppfostrade bedamaren latteligen kunna
komma att knyta sitt intresse till olika sidor av en och samma lagstift
ningsfraga. Langtifran att vilja klandra de forberedande arbetena till
kommunalskattereformen kanner jag det som en plikt att redan i borjan
av mitt inledningsanforande betyga, att genomlasningen av den kungliga
propositionen bibringat mig ett Inycket starkt intryck av att den utom
ordentliga noggrannhet, som redan lange varit den svenska civillagstift
ningens utmarkande kannetecken, ocksa satt sin pragt;l pa den lagstift
ning, som genom den kungliga propositionens antagande skulle kOlnma
att intaga en mycket central plats inom den svenska finansratten.
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Under tider, da en betydande del av de enskildas inkomster tages
i ansprak far fyllande av allmanna uppgifter, rnaste beskattningens eko..
nomiska foljder vara av den starsta vikt. Det ar oeksa fragor av denna
art, som jag nu skall upptaga till behandling. Forst skall jag salunda
tala en del om majligheterna att overvalta de olika foreslagna skatterna
oeh sedan draja vid fragan om de olika skattekallornas fardelning korn
munerna emellan samt forsoka att .bedoma, vilka ekonomiska verkningar
sam kunna komma att uppst~ sasom foljd av det foreslagna skatte
systemet.

.Innan jag ger mig in pa dessa fragor skall jag emellertid i korthet
antyda huvuddragen av det foreslagna skattesystelnet.

Propositionen bibehaJler i huvudsak det ~kattesystern, som brukar
betecknas sasom 1920 ars kommunalskatteprovisorium. Detta innebar
som bekant ett garantiskattesystem, i det att dess huvuddel utgores av
en inkomstskatt, vilken dock ar forsedd med ett bihang, enligt vilket
kommunerna garatiteras ratt att i fall, darden beskattningsbara inkomsten
av fastighet inom deras omraden ieke uppgar till 5 a 6 proeent av fas
tigheternas taxeringsvarden, dock utkrava skatt for en inkomst av sagda
storlek.

De viktigaste avvikelserna i forslaget fran det nu gallande pro
visoriet aro:

I. Medan hittills kommunalskatten varit byggd pa en atminstone
i formellt avseende statlig skatt, bevillningen, blir nu den kommunala
beskattningen fullt fristaende. ]a man kan till och· med saga, att den
statliga inkomstskatten till en viss grad komnler att framsta sasom ett
bihang till den kommunala.

2. Garantiskattesystemet bibehalles och konstrueras fortfarande med
en fristaende kommunal fastighetsskatt. Enligt provisoriet fick den sonl
erlagt den komrnunala fastigbetsskatten fran sin inkomst av den beskat
tade fastigheten avdraga det inkomstbelopp, SOln motsvarade den er
lagda fastighetsskatten. Da det emellertid latteligen kunde intraffa, att
den sistnarnnde, ofta en arrend'ator, ieke njutit sa star inkomst av fas
tigheten, att hela fastighetsskatten kunde avdragas darifran, medan jord
agaren samtidigt finge erlagga inkomstskatt for hela sin inkomst av
fastigheten, sa har farslaget nu faretagit en halftendelning av avdrags
ratten mellan fastighetsagare oeh arrendator i syfte att oka sannolikheten
for att bela fastighetsskatten skall kunna avrakna,s. Samtidigt har man
infart en annan liknande uppdelningsregel far det fall, att flera personer
under ett ar efter varandra varit agare av fastighet.

3. Enligt aldre ratt beskattades skog genom kommunal fastighets
skatt. Da denna skatteforrn visade sig ineffektiv, infardes en fristaende
skogsaceis. Numera har man emellertid genom farbattrat taxeringsfar-
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farande lyckats undanroja hindren mot den vanliga fastighetsbeskattnin
.gens utnyttjande for skogsbeskattningen,. varfor skogen enligt provisoriet
beskattas genom bade kommunal fastigbetsskatt 'oeh skogsaecis. For att
undanroja detta missforhallande bar propositionen nu foreslagit, att fas-

o tigheternas skogsvarden skola belastas med en lagre garantiskatt an annat
fastighetsvarde oeh skogsaecisen bibehallas i en form, som menas komma
att tamligen jamnt motvaga denna lindrigare garantiskatt.

4. Den kommunala progressivskatten foreslas skola bliva en skatt,
som tillfaller landstingen oeh de i landsting icke deltagande staderna.
Harigenom uppnar man att slippa det besvarliga uppdelningsforfarande,
som hittills tillampats betraffande denna skatt. Endast betraffande aktie
bolags ocb ekonomiska foreningars progressivskatt skall uppdelning enligt
nuvarande regler aga rum, dock nu mellan landsting oeh i landsting ieke
deltagande stader.

5. I stallet for den nuvarande kommunala progressivskattens ut
jamningsandel infores en statlig utjamningsskatt att anvandas pa samma
satt som den forna utjamningsandelen.

6. Galdsrantor fa avraknas fran inkomst av den galdbelastade in
komstkallan. Rantor, som ej belasta viss inkomstkaIla, avdragas i forsta
hand fran inkomst av kapital och i andra hand fordelas de i forhallande
till de olika inkomstkallornas aktiva. Regeln synes vara i behov av en
klarare utformning. Den galdranta, till vars avraknande inkomsten av
kapital ej forsHir, kan ju ej till nagondel slas ut pa inkomstkallans
kapital. Skall den dari belopande delen ej fa avraknas, eller skall den
avraknas fran annan inkomst? Samma fr~ga uppstar betraffande inkomst
kalla, vars hela avkastning konsumerats av ranta pa gald, som i den
samma nedlagts, oeh betraffande inkomstkalla, som nagot ar ieke lam
nat inkomst.

Jag overgar efter denna korta oversikt till att behandla en del fragor
rorande mojIigheterna att overvalta vissa av de i olika kommunalskatte
forslag foreslagna skatteforrnerna. Det synes mig vara sjalvklart, att
det ar' omojIigt att bedoma vare sig en skatts ekonomiska verkningar
eller dess rattvisa utan ,att veta, vern som till slut kommer att drabbas
av det ekonomiska offer, som .genom skatten palagges. Det oaktat hava
skattefordelningsfragorna fatt en synnerligen knC:lpphandig behandling i
forarbetena. Salunda sager sig 192 lars kommunalskattekommitte for
utsatta, att ingen overvaltning kommer till stand, oeh detta utan annan
motivering an overvaltningsfragornas svarlosbarhet.· Men ieke ar val
den omstandigheten, att det ar svart att avgora, var den slutliga skatte
bordan kommer att ligga, nagot som heIst skal att antaga, att det just
ar den som betalar skatten, som kommer att fa' vidkannas det i den
samma liggande offret? Oeh i propositionen har jag funnit overvalt-
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ningsfragorna berorda blott i ett samrnanhang oeh da pa ett myeket
kortfattat ehuru visserligen fullt korrekt satt, namligen som argument
mot den av 1921 ars kommunalskattekommittes rnajoritet foreslagna fri
staende naringsskatten.

Nu kan man kanske - sarskilt om man hyllar den definitionen pa en
rattvis skatt, att det ar en skatt, under vilken sa fa sam mojligt finna
sig orattvist behandlade - vilja gora gallande, att den idealiska skatten
vore den sam av den juridiskt skattskyldige kunde overvaltas pa nagon,
som ieke sjalv hade formaga att inse, att skatten overvaltats pa honom.
Dylika tankegangar aro ieke sa ovanliga, sam man kanske ar bojd att
tro, ehuru de val merendels framstallas i en mindre krass form, an jag
har givit demo I sjalva verket torde det icke vara alldeles ovanligt, att
skatterna kunna overvaltas i form av hojda priser pa produkter eller
sankta priser pa produktionsmedel utan att detta blir tydligt for de av
prisforandringarna missgynnade befolkningsgrupperna. For en politisk
askadning, som ieke ser som politikens enda uppgift att undvika miss
noje, ar det emellertid omojligt att noja sig med en dylik syn pa skatte
fordelningsfragorna. Skatteovervaltningarna kunna' namligen fa tamligen
betydelsefulla verkningar for de befolkningslager, som av dem traffas,
oeh de kunna ocksa komma att verka sam en svarskonjbar borda for
naringslivet oeh salunda forhindra, att nationens hela forrad av produk
tionsfaktorer stalles i folkforsorjningens tjanst. I det foljande kommer
jag att fa anledning att pavisa nagra fall, dar sadana verkningar upptrada.

Den obenagenhet for att syssla med skatteovervaltningsfragor, som
jag funnit anmarkningsvard, tarde vara ett arv fran den tyska finans
vetenskapen, vilken icke alls lyekats komma till ditta med ifragavarande
problem. Darifran torde ocksa forestallningen om skatteovervaltnings
problemets oloslighet harstamma. Haremot bor emellertid invandas, att
detta problem ieke ar mera olosligt an vilket annat ekonomiskt problem
som heIst, ehuru de for fragornas bedomande nodiga statistiska data
kanske aro mera svaratkomliga an pa de fiesta andra nationalekonomiens
omraden. Sarskilt i vart land har skatteovervaltningen forrnatt locka sa
framstaende vetenskapsman som professorerna Wieksell oeh Cassel till
ingaende teoretiska studier. De fall, som jag i kvall vill soka belysa,
ligga dock tamligen enkelt tin oeb torde icke behova 'nagra vidlyftigare
forberedande undersokningar.

Av vissa skal vill jag borja framstallningen med den av 1921 ars
kommunalskattekommittes majoritet foreslagna naringsskatten. Denna
var sehematiskt sett en fristaende proportionell skatt pa aHa ett foretags
aktiva av los egendoms karaktar. Da nu byggnader o. d. traffades av
en ungefar lika hog fastighetsskatt, hade man ett system, enligt vilket
ant realkapital inom landet traffades av en proportionell formogenhets-
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skatt. Kommitten avsag harmed att traffa naringsforetagen. Man maste
da fraga sig, om detta syfte med den foreslagna skatten kunde forverk
ligase Detta synes synnerligen tvivelaktigt. Det ligger till en borj an
mycket nara till hands att tanka sig, att foretagen skulle forsaka avvalta
skattebordan pa dem som kapte deras varor. Da alla foretagare traf
fades av skatten i direkt proportion till det kapital, de anvande, sa maste
ju skatten for foretagarna komma att framtrada sasom fullt jamstalld med
en rantekostnad och saledes pa samma satt som en sadan komma att
foranleda hojda priser. En dylik hojning kan emellertid icke alltid
genomforas. Betraffande exportnaringarna behover detta icke nagon
narmare forklaring. Och vad hemmamarknadsnaringarna angar, sa maste
ju en allman prisstegring pa deras produkter minska forsaljningsmojIig
heterna. Denna efterfrageminskning skulle naturligtvis i framsta rummet
tdiffa de naringar, som hade stora rantekostnader men sma utgifter for
arbetslaner o. d. Da dessa naringar salunda maste inskranka sin pro
duktion, frigjordes sa smaningom en del kapital. Da detta sa skulle
soka sig sysselsattning annorstades inom naringslivet, tnaste det fram
kalla en tendens till rantesankning. Da nu skattens rantesankande ten
dens naturligtvis komme att vara inskrankt till vart land, sa bleve det
lonande att placera kapitalet utomlands. Den driftsminskning inom de
kapitalkravande industrierna, som salunda astadkommes, maste emellertid
medfora, att en del arbetare beravades sina sysselsattningar. Medfor
nu detta ett fall i arbetslonen, kunna kanske naringarna sanka sina pro
duktpris och darigenom atervinna en del av sin forna avsattning samt
salunda atertaga arbetarna. I sa fall har skatten, utom att den drivit
kapital ur landet, kommit att stanna pa konsumenter och arbetare. Skulle
emellertid arbetarna genom sina organisationer lyckas forhindra lonens
fall, sa kan naringslivet tydligen icke bereda de arbetslosa nagon an
stallning. I detta fall har naringsskatten ocksa arbetsloshet pa sitt sam
vete. Pa grund av vad jag nu anfort, rnaste jag beteckna naringsskatten
sasom ett exempel pa hur en skatticke skall vara.· Den ar val ocksa
for narvarande saligen avsomnad och begraven. Att jag nu behandlat
den sa utforligt, beror mindre pa radsla [or dess ateruppstaende fran de
dada an pa den analogi, som rader mellan ifragavarande skatt och aktie
bolagens dubbelbeskattning, vilken fraga emellertid faller utanfor ramen
for detta anforande, samt pa det sammanhang, som finnes mellan narings
skatten a ena och den sorts speciella naringsskatt, som forekornmer i
propositionen, a andra sidan, varom mera langre fram.

Foljderna av en fristaende fastighetsskatt enligt kC?mmittemajoritetens
forslag aro helt andra. Jorden kan namligen icke utvandra och pa det
sattet undandraga sig skatten; icke heller kunna jordagarna stegra prisen
pa sina produkter ocb darigenom overvalta skatten. Den genom ett sadant
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forfarande framkallade efterfrageminskningen skulle namligen tvinga jord
brukarna att lata en del av sin jord ligga oanvand, ett forfarande som
sakerligen skulle visa sig mindre ekonomiskt an att bara skatten. A
andra sidan skulle under sadana forhallanden jordbrukets behov av
arbetskraft vara oforminskat, oeh darfor kan heller ingen overvaltning
genom lonenedpressning komma till stand. Ur overvaltningssynpunkt
kan alltsa ingen barande invandning resas mot en fristaeride fastig
hetsskatt.

Det ar emellertid val att marka, att det nu sagda galler endast skatt
pa den egentliga jorden. Da det blir fraga om skatt pa annan fast
egendom, vilken nationalekonomiskt sett egentligen ar en sorts real
'kapital, till exempel byggnader, sa staller sig saken helt annorlunda.
En. fristaende fastighetsskatt, som omfattade aven byggnader, skulle ju
innebara, att fastighetsagarna finge betala en skatt, som for dem verkade
som ett tillskott till rantorna pa det i deras byggnader nedlagda kapi
talet. Foljaktligen skulle de ieke uppfora nagra byggnader utan att de
kunde forvanta, att hyresintakterna skulle tacka aven denna kostnad.
Skatten skulle folj aktligen i alIa samhalIen ~ som ieke direkt yore stadda
i tillbakagang, bliva overvaltad pa hyresgasterna. Nagot liknande galler
om en fastighetsskatt, som beraknas pa ett industriforetags byggnader,
men med den skillnad, att det har blir konsumenterna av foretagets pro
duktion eller dess arbetare, som bliva de egentliga skattebetalarna.

Da ingen av de nu namnda overvaltningarna val kan anses onsk
yard, maste jag konlma till den slutsatsen, att en fristaende fastighets
skatt heIst icke bor omfatta mer an den egentliga jorden, d. v. s. natu
rens ursprungliga oeh oforstorbara krafter. Da det emellertid ar myeket
svart att urskilja vad som ar jord oeh vad som ar kapital, torde man
nodgas noja sig med att fran fastighetsskatten utskilja byggnader inom
stads planlagda omrade oeh fabriksbyggnader. En fastighetsskatt, som
skulle ytterligare forvarra den redan nu svara bostadsfragan i staderna,
kan val knappast tillradas. For att ieke astadkomma en for tidig skogs
avverkning borde man oeksa pa lagstiftningsvag aterinfora den i tidigare
rattspraxis utbildade sedvanjan att ieke rakna den vaxande skogen med
vid bestammande av fastighets taxeringsvarde.

Forslaget att utesluta byggnader fran fastighetsskatten tarde komma
att drabba staderna sarskilt tungt. Man kunde darfor kanske anvanda
ett hogre repartitionstal pa fastigheter i stad an pa jordbruksfastighet.
Detta forhallande kunde ju oeksa forsvaras med en hanvisning till den
ofortjanta vardestegring, som oftast kommer stadsfastigheter till del.
Men aven om den foreslagna anordningen maste atfoljas av en hojning
av utdebiteringens stQrlek relative skattekronorna, sa innebar detta ju

ingalunda en okning av skattebordan, utan blott att en omvant propor-
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tionell skatt pa hyrorna med tenden~ att farma befolkniogen att nOJa
sig med trangre bostader, an som nationalekonomiskt sett ar nadvandigt,
utbytes mot en proportionell direkt skatt. - Pa samma satt kan man
motivera en kraftigare skatt pa skogsmark.

Det aterstar mig att behandla avervaltningsmajligheterna vid den
nu gallande och till fortsatt giltighet fareslagna garaotiskatten pa fastig
heter. Man moter ofta farestallningen, att deona skulle stanna pa fastig
heterna, foranleda en sankning av dessas varde och salunda vara amor
terad. I Denna farestallning torde emellertid,. sa vitt jag forstar, vara
felaktig. Vore det namligen sa, att fastigheternas varden verkligen trycktes
ned av garantiskatten, sa skulle det uppenbarligen vara mycket fardel
aktigt far personer med storre kapital eller far sammanslutningar mellan
personer att inkopa sadana fastigheter. Harigenom skulle de ju komma
i atnjutande av en avkastning, som icke blatt lamnade vanlig ranta pa
kopeskillingen utan ocksa medel till tackande av garantiskatten. Da nu
dessa personer voro sa farmagna, att de icke behovde ha sin fastighet
belanad, och faljaktligen ingen garantiskatt betalade, yore ju fastigheter
ett utmarkt investeringsobjekt far aHa, som agde tillrackligt mycket
kapital far att kunna aga ograverade fastigheter; och d~t ar val att an
taga, att efterfragan pa sa utmarkta placeringar komme att clriva upp
priset pa fastigheter, tills inga dylika vinster mera yore att gara. Men
da kan det heller icke vara tal om att garantiskatten kan amorteras.

Vern bar da clenna skatt? Vtan tvivel bares den av de galdbundna
fastighetsagarna sjalva utan overvaltningsmojIigheter. Det synes omojIigt
att beteckna ett sadant forhallande sam rattvist. Den kungliga proposi
tionen forsvarar ocksa garantiskatten med att fastighetsagarna sjalva icke
anska fa densamma utbytt mot en annan skatt, varfor ingen anledning
finnes att andra systemet.

Men aven om fastighetsagarna sjalva ingen andring onskade, sa
aterstar att undersoka, huruvida garantiskatten icke rent socialt sett med
far faljder, som kunoa anses mindre onskliga. Det ar ju framfar allt
de mindre jordbrukarna och de galdtyngda fastighetsagarna, som drabbas
av deona skatt; de farra, emedan de icke fa tillfalIe att njuta skattefria
avdrag fran sina ansprakslosa inkomster, och de senare, emedan deras
av galdsrantor. reducerade inkornster av fastigheter icke racka till for
tackande av de mot fastighetsskatten svaraode avdragen. En storre
fastighetsagare daremot med galdfri fastighet uppbar vanligen fran sin
fastighet sa stor intakt, att darifran kan avdragas bade det genom fas
tighetsskatten traffade beloppet och skattefria avdrag.. Fastighetsskatten
framstar darfor icke blott som en orattvisa vid skattefardelningen fastig
hetsagarna emellan utan ocksa sasom ett allvarligt hinder· for de personer,

I Jfr vad som brukade anforas angaende de gamla grundskatterna.
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som ieke varit nog lyckliga att arva ograverad jord eHer medel till dy
liks forvarvande, vid stravandet efter att forvarva en egen torva. Ett
sifferexe.mpel torde kunna tjana att illustrera detta forhalland~, Antag,
att en fordrang forvarvat tillracklig erfarenhet oeh nagra besparingar,
med vilka han onskar forskaffa sig ett eget jordbruk. Han inkoper da
for lanta pengar en hemmansdel for 20 000 kronor. Inventarier oeh be
sattning ager han sjalv. Han anses da skattskyldig for 12 skatte
kronor. Ar uttaxeringen 10 kronor pa skattekronan, kommer han att
fa betala 120 kronor i fastighetsskatt. Hans inkomst av hemmansdelen
kan antagas belopa sig till 2 500 kronor, varav I 200 atga till rantebe
talningar pa hypoteken. Fran nettoinkomsten eller aterstaende I 300

kronor far han nu avrakna det belopp I 200 kronor, som anses be
skattat genom den erlagda fastighetsskatten. Bor var jordbrukare nu i
ortsgrupp II, far han for sig oeh sin hustru tillgodonjuta skattefria av
drag med 700 kronor, vilket i detta fall betyder, att han ieke Hir be
tala nagon kommunal inkomstskatt alls. Hade han daremot traffats
allenast av kommunal inkomstskatt, sa hade han taxerats for I 300

kronors nettoinkomst, varav 700 kronor avgatt till skattefria avdrag,
medan aterstaende 600 kronor foranlett asattande av 6 skattekronor oeh
debitering av 60 kronors kommunalskatt. Vi se saledes att denne jord
brukare genom garantiskatten fatt sin skattskyldighet fordubblad.

Man maste saledes betrakta fastighetsbeskattningen sasom en an
geHigenhet, som ieke blott angar fastighetsagarna inbordes utan i lika
hog grad ana, vilka forvarva fastighet, vare sig sedan dessa senare aro
att hanfora till egnahemsbyggare, smabrukare, bonder eller framatstra
vande naringsidkare. Sarskilt de kretsar, som i det fria initiativet oeh
den fria konkurrensen se basta medlet till framatskridande, bora ju vara
intresserade av att undanroja aHa hinder, som stalla sig i vagen for
en dugande lnan i hans stravan efter att komma pa den plats i livet,
dar hans formaga kan fa sin basta anvandning oeh som kan skanka
honom en skalig beloning for hans insats i den samhalleliga pro
duktionen.

En fristaende fastighetsskatt ar ieke behaftad med det nu avhand
lade felet. Den stannar pa fastighetsagaren, vare sig denne ar gald
bunden eller ej. Darfor kommer den att verka som en evig inteekning,
vars hojd nagot vaxlar med utdebiteringens storlek. Liksom en pa lang
tid bunden inteekning kommer dess kapitaliserade varde oeksa att kunna
avraknas pa kopeskillingen for fastigheten oeh darfor underlatta i stallet
for att forsvara de mindre bemedlades stravanden att forvarva jordbruk
eller eget hem.

Jag skulle sarskilt vilja stryka under denna fragans socialpolitiska sida.
Mot garantiskatten tala emellertid aven andra skal an dess egen-
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skap att sarskilt drabba de sma fastighetsagarna oeh forsvara for de
mindre bemedlade tilltradet till fastighetsagarnas krets. .Aven vissa rent
skattetekniska fel hafta vid densamma. Ett av dessa, namligen fragan
om arrendator eHer jordagare skall fa atnjuta avdrag for den erlagda
fastighetsskatten, synes visserligen hava undanrojts genom den fore
slagna deiningen av denna ratt mellan de tva ifragakommande preten
denterna, en losning, som ehuru teoretiskt forsvarbar dock kommer att
forsvara bedikningen av de villkor, som komma att anses skaliga vid
framtida arrendeavtal. Nagot motsvarande kan sagas om propositionens
forslag att uppdela avdraget meHan personer, som efter varandra under
samma ar varit agare till fastigheten. Klart ar, att ett dylikt forfarande
oeksa maste trassla till taxeringsforfarandet. Den frisHiende fastighets
skatten maste da framsta sasom betydligt myeket mera Hitthanterlig.

Det ur skatteteknisk oeh juridisk synpunkt mest betankliga draget
hos garantiskatten sammanhanger etnellertid med den stora vikt, som
den tillmatet sammankopplingen av gaIdsranteavdragen med inkomst
fran viss fastighet. Latom oss forestalla oss en person, som ager dels
fastighet oeh deis andra forvarvskallor. Dessa bilda aktivsidan i hans
formogenhetsbalans. Pa passivsidan finnes sa en gald, nlotsvarande
fastighetens hela yarde. De rantor, som betalas for denna gald kunna
da antagas motsvara sa gott som hela fastighetens avkastning. Anses
nu denna gaid vara »i fastigheten nedlagt kapital», sa fa rantorna av
raknas fran fastighetsavkastningen. I sa fall maste personen dels be
tala hel fastighetsskatt for fastigheten oeh dels skatta for all inkomst
fran annan forvarvskalla. Anses daremot galden ieke nedlagd i fastig
heten utan till exempel i vardepapper, sa anses fastighetsavkastningen
beskattad genom fastighetsskatten oeh fran inkomsten av ovriga for
varvskallor far, i ffiotsats till forra fallet, avraknas hela galdsrantan. Da
det nu ar teoretiskt omojligt att avgora, i vilka aktiva ett visst upp
Hinat kapital ar nedlagt, ffiaste man soka nagra konventionella kriterier
pa sambandet mellan viss gaid oeh .viss forvarvskalla. Man kommer
da narmast att tanka pa att anknyta till pantsattningsforhallandena oeh
anse, att den gaId, som ar inteeknad i viss fastighet, oeksa skall anses
nedlagd dari. Detta relativt enkIa, ehuru teoretiskt sett godtyekliga
kriteri~m utdomer emellertid propositionen. Det ar uppenbart, att man
harigenom oppnar faltet for myeket godtyeke. For att ieke tala om
att varje fastighetsagare naturligtvis far ett starkt intresse av att for
soka uppleta skal, som tala for att hans gaJd ieke ar nedlagd i fastig
heten oeh forty bor fa avraknas fran en forvarvskalla, som ieke ar
tyngd av nagon garantiskatt.

De skal, jag nu framfort for den fristaende fastighetsskatten fram
for garantiskatten, synas mig vara avgorande. For min del vill jag
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darfor uttala en forhoppning, att en fristaende fastighetsskatt, fran vilken
byggnader och vaxande skog uteslutits, kommer att ersatta den nu
varande oeh till fortlevnad foreslagna garantiskatten . Jag vill emellertid
i korthet for fullstandighetens skull berora nagra skal, som kunna tyekas
tala mot en sjalvstandig fastighetsskatt. For det forsta kommer en
sadan skatt att trycka fastighetspriserna, vilket naturligtvis kan upp
fattas som en obillighet mot jordens nuvarande besittare. Denna sank
ning kommer dock att inskranka sig till 8 % i en kommun med 10

kronors utdebitering och under forutsattning av ett repartitionstal av
0,04, sasom av 192 larS kommitte foreslagits. Anser man cletta vara
for myeket, kan man ju sanka repartitionstalet. En sankning av fastig
hetsvardena ar emellertid en nodvandig foljd av ett forverkligan<;le av
den gamla rattsuppfattning, enligt vilken fastigheterna skola bidraga
mera till den kommunala hushaJlningen an andra inkomstkallor. Ty
enligt det nuvarande systemet ar det icke pa fastigheterna utan pa de
galdbundna fastighetsagarna den sarskilda skattebordan vihir. Och bland
de salunda drabbade befinna sig oeksa fiertalet egriahemsbyggare och
framatstravande jordbrukare, vilkas stravanden alltsa h~r mota hinder
fran samhallets sida i stallet for den uppmuntran, som val fran alla hall
anses bora komma dem till del.

For det andra kan man ocksa IDot den fristaende fastighetsskatten
invanda, att densamma kan komma att bliva en svag punkt i skatte
systemet,· sa till vida som den utgor ett Hittillgangligt medel att traffa
fastighetsagareintresset med okad skatteborda. Pa fastighetsagarehall
synes man frukta, att darest politiska riktningar, som icke vore be
harskade av overtygelsen om den privata jordaganderattens moraliska
oantastbarhet, komme till makten, man skulle hava att befara forsok
att genom den enkla atgarden att hoja repartitionstalet for fastigheterna
overvalta en alIt storre del av skatteborclan pa fastighetsagarna. Pa
detta satt skulle repartitionstalet for fastigheter kanske komma att bli
en oroskalla i det politiska livet. I vad man dessa farhagor kunna
anses berattigade, ar svart att saga.. Jag ar dessutom overtygad o"m att
de fiesta av mina ahorare aro battre an jag i stand att besvara clenna
fraga, varfor jag icke vill inlata mig pa nagot bedomande darav. Det
ar emellertid troligt, att ifragavarande farhaga varit en av huvudorsa
kerna till att fastighets~garna stallt sig avvisande mot. den fristaende
fastighetsskatten.

Efter denna utredning av skatteovervaltningsfragor i anknytning
till de under kommunalskattereformens forarbeten. foreslagna skattefor
merna, overgar jag till att tala om den andra centrala fraga, sam jag
vill taga upp till diskussion i kvall, namligen skattekallornas fordelning
pa de olika kommunerna. I denna fraga ligga tva olika problem sam-
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manforda, vilka pHiga behandlas var for sig, nanlligen fragan om vilken
kommun sam skall fa beskatta visst skatteobjekt oeh fragan am den
s. k. skatteutjamningen. For att fa det ratta greppet pa dessa tva
problem maste man enligt min overtygelse betrakta dem i ett samman
hang. Ty vad ar val en skatteutjamning, sadan den nu praktiseras oeh
sadan den foreslas till fortsatt praktik, annat an ett overforande av me
del fran skattekallor, som formeUt tilldelats en kommun, till andamal,
vilkas fyllande ankommer a annan kommun. Resultatet blir detsamma,
som om man fran borjan fordelat skattekallorna mellan kommunerna pa
annat satt. Insikten om detta forhallande framgar ingalunda ur den
kungl. propositionen. Tvartom behandlas skatteutjamningen alldeles for
sig sjalv utansamband med skattekallornas fordelning, vilket senare
problem knappast alls uppmarksammas. Som speeialmotivering till den
paragraf, som sager, att inkomst av naring beskattas in01TI den kom
mun, dar naringen bedrives, finnes i den kungl. propositionen endast
ett omnamnande av att paragrafen motsvarar viss paragraf i kommunal
skattekommittens forslag.

Det ifragavarande problemets vikt vid en kommunalskattelagstift
ning framstar mahanda mest pregnant, am man betanker, att det ar
detta problem, sam ar det som skiljer kommunalskatterna fran den
statliga beskattningen. Vid den senare kunna naturligtvis oeksa fore
komma konflikter mellan olika stater, om vern som skall ha ratt att
lagga beslag pa den ena eller den andra skattekallan, men dylika kon
flikter aro dar nagot perifert, som atminstone hittills foga sysselsatt lag
stiftaren oeh i allmanhet resulterat i dubbelbeskattning. Vid kommu
nalbeskattningen daremot maste en losning avagabringas, om man icke
skall hamna i rena godtyekligheten.

For att nu kunna bedoma propositionens stallningstagande till dessa
sporsmal blir det nodvandigt att i korthet forsoka uppdraga nagra prin
cipiella riktlinjer for hur man skulle vilja pa ett rationellt satt losa pro
blemen. Jag inser visserligen, att jag loper risken att komma ett stycke
bort fran de just nu aktuella fragorna for ett ogonblick, men hoppas,
att mina ahorare andock skala vilja folja mig. Ty forst genom att ga
till grunden med ett problem som detta kan man hoppas att erhalla
ett sakert oeh riktigt be~omande.

I vart land har sedan gammalt fordelningen av skattekallorna mellan
kommunerna ordnats sa, att fastighet oeh inkomst av rorelse eller na
ring beskattats inom den kommun, Yarest fastigheten varit beHigen eller
naringen eHer yrket bedrivits, medan annan inkomst beskattats inom
inkomsttagarens bostadskommun. Som jag skall bemoda mig am att
uppvisa Hingre fram i mitt anforande, ar denna fordelning ant annat an
sjalvskriven. Det oaktat har den bitit sig fast i allmanna rattsaskad- .
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ningen med en sadan kraft, att det val for de aUra fiesta framstar som
nagot underligt, att jag upptager problemet till diskussion. Bevis for
detta farhaHande utgora de omstandigheterna, att nar man ar 1920 in
forde skattskyidighet aven for inkomst av jord, man overantvardade
den nyskapade skattekallan till den kommun, inom vilken fastigheten
var belagen, oeh da man samtidigt tillskapade en kommunal progressiv
skatt, sa foreskrev man betraffande den samma uppdelning, som man
av alder tillampat pa den vanliga kommunalskatten.

Man kunde nu vara frestad att tyeka, att en anordning, som fram
kallat sa litet missnoje, sa Iitet kritik oeh sa Hi reformforslag, borde
anses idealisk oeh minst av aUt i behov av omgestaltning. Men har
emot kan anforas samma invandning, som jag gjort gallande emot for
siaget till garantiskattens bibehallande, namligen att anordningen kan
medfora skadliga verkningar, sam ieke bliva for de traffade uppenbara.
For ovrigt utgor sjalva tillvaron av ett skatteutjamningsproblem ju ett
bevis for att ieke allt ar tillfredsstallande med den nuvarande ordningen.
Skatteutjamningen kan ieke anses som nagot annat an ett forsok att
komma till ratta med det nu behandlade problemet pa en omvag, vil
ken dessutom helt sakert kommer att visa sig vara en bakvag oeh en
skadlig sadan.

Till utgangspunkt for eftersokandet av rationella prineiper for skatte
kallornas fordelning vill jag ta det Wieksell-Lindahlska skattefordel
ningssystemet.. Detta ar visserligen av en ytterst inveeklad beskaffen
het, oeh jag filaste darfor avsta fran att giva en utforlig fran1stallning
av detsamma. Detta torde emellertid ieke heller vara av noden. De
av systemets foljdsatser, sam aro av betydelse for vart nuvarande an
dan1al, torde namligen kunna frojda sig at en tamligen allman anslut
ning. Det Wieksellska skattefordelningssystemet bygger, som bekant,
pa den sa kallade intresseprineipen, enligt vilken skatterna aro att anse
som betalning for den nytta, den enskilde har av samhallets verksam
het. FoIjaktligen bar naturligen var oeh en betaia skatt till den kom
mun, av vars foranstaltningar han' drager nytta. Denna enkla sats kunde
anses fullkomligt sjaivklar, men det oaktat skilj er sig den gallande ratten
betydligt fran densamma, oeh i detta missforhallande foreslar den kungl.
propositionen ingen andring.

Nu ar det visserligen sant, att myeket delade meningar rada om
fragan, huruvida intresseprincipen ar den ratta grundvalen for kommu
nalbeskattningen, men denna meningsskiljaktighet ar tydligtvis orsakad
av forestallningen om svarigheten eller orattvisan i varje forsok att upp
mata den nytta, som var enskild individ har av den kommunala verk
samheten. Denna fraga har som bekant ingaende behandlats av do
centen Lindahl, vilken kommit till det resuitat, att intresseprincipen
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langt ifran att fordra det kommunala skattesystemets sonderfallande i
ett system av avgifter tvartom n1aste utmynna i krav pa en allman
kommunalskatt, proportionell eller progressiv. Det skulle fora mig for
langt att inga pa den argumentation, som Lindahl for for detta pasta
ende, men jag vill blott antyda, att han menar, att den formognare
varderar pengarna lagre men den kommunala verksamhetens frukter
hogre an den fattigare. Foljaktligen bor den formognare bidraga med
bogre belopp an den fattigare.

Den forsta foljden av det nu i korthet refererade resonemanget bos
Lindahl ar naturligtvis, att sarntliga personer, som aga bostad inom en
kommun, skola bidraga till kommunens utgifter for aUt, som tjanar till
att gora kommunen beboelig oeb gora den till en kon1fortabel bonings
ort. Oeb detta bidrag skall ga ut i form av en allman kommunal in
komstskatt.

En kommun kan emellertid ha andra utgifter, till exempel for att
framja olika naringsforetag, som arbeta inolIi kommunen. Dessa ut
gifter bora naturligtvis ieke fa medfora okad skatteborda for kommunens
medlemmar i gemen utan bora tackas genom sarskilda skatter pa de
foretag, som fororsaka de sarskilda kostnaderna.

]amfor man nu dessa regler med den kung!. propositionens, sa
finner man, att i vissa fall en kommuns invanare slippa att betala skatt
till kommunen. Taga vi ett riktigt extremt fall, sa skulle det kunna
tankas, att vi fnnne en kommun, vars aHa invanare uteslutande bade
inkomster, som harflote fran fastighet, rorelse eller yrke pa annan ort,
medan jorden inom kommunen agdes av en annorstades boende jord
drott. En sadan kommun skulle ju vara helt och ballet hanvisad till
sin garantiskatt jamte mojligen forekomnlande skatt pa inkomst av jord
drottens fastigheter, darest dessa vore ograverade. I detta fall komme
saledes fastighetsagaren att fa bekosta ieke endast de kommunala at
garder, vilka kunde anses draga folk till orten och pa sa satt oka efter
fragan pa hans fastigheters nyttjande ocb darmed dettas pris till hans
fromma, utan ocksa allt mojligt annat till oanad omfattning, som kom
munens inbyggare kunna finna angenamt att lata honom bjuda dem
pal Denna anordning synes atminstone daligt stamma overens med
svenska folkets urgamla ratt att sig sjalv beskatta. Men exemplet ar
intressant aven ur en annan synpunkt, ty det visar en av Ofsakerna till
att kravet pa en garantiskatt at kommunerna kunnat gora sig gallande
med en sadan intensitet, som skett. Det ar ju klart, att en kommun,
som riskerar att dess invanares inkomster komma att beskattas med
uteslutanderatt av andra kommuner, maste betrakta" den garanti, som
den foreslagna fastighetsbeskattningen utgor, sasom fullstandligt omistlig.
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Men darest deona orsak undanrajes, sa kunde man ju lattare undvara
garantiskatten oeh darfor undkomma dennas skadliga verkningar.

Men latom oss betrakta det motsatta ytterlighetsfallet av en kom..
mun, inom vilken ett flertal yrken utavas oeh rarelser bedrivas utan att
detta orsakar kommunen nagon som heIst kostnad. Lakaryrket, en advo
katrorelse oeb Inassor av smarre industri- oeh handelsforetag aro uppen
barligen av denna art. En dylik kommun erhaller ju av sina invanare
en skatt, som rattvisligen borde taeka aHa kommunens utgifter, vilka ju
samtliga avse att beframja invanarnas intresse av goda bebyggelsefor
haHanden. Men dessutom tillates kommunen att beskatta aven de yrkes
utovare oeh naringsidkare, som ieke bo inom kommunen oeh darfor
ieke kunna draga nytta av kommunens verksamhet. De jordagare, som
bo utom kommunen, hava atminstone den nytta av den kommunala
verksamheten, att deras jord blir mera eftertraktad i faljd av att manga
manniskor anska sla sig ned inom kommunen,' men naringsidkarna kunna
lika latt bli utsatta for en besvarande konkurrens fran ditloekade andra
riaringsidkare, som de kunna utvidga sin rarelse. Ar nu skatten hagre
inom den kommun, dar naringen bedrives, an inom den, dar narings
idkaren bor, sa blir den sistnarnnde uppenbarligen mera betungad, an
skaligt are

Enligt vad jag kan finna, sa ar den nuvarande av den kungl. pro
positionen bibehallna fardelningen mellan korntnunerna av skattekallorna
uppenbart orattvis, men hartill kommer, att denna uppdelning kan leda
till ur nationalekonomisk synpunkt betankliga resultat. Kqmmunalskatten
skall namligen enligt den uppfattning, jag har havdat, ha till uppgift
att betala bI. a. kostnaderna for bebyggelsen i den kommun, som upp
bar densamma. Om man nu tillater en kommun att beskatta aven objekt,
vilka ieke farorsaka nagra dylika kostoader, sa kan detta ju medfara,
att viss kommun, vilken det nationalekonomiskt sett ieke lonar sig att
bebo, kan garas beboelig eller atminstone mer beboelig, an annars varit
majligt. Med andra ord, kommunalskatten tillates ieke att utava den
bortskrammande oeh bortstatande verkan, som den borde utava, oeh
faljden kan ieke bli nagon annan an en oekonomisk befolkningsfardel
ning. - En fabrikant i en starre stad behaver alls ieke draga sig for
att saka sig en bostad i en angransande kommun, i vilken kommunal
skatten ar dubbelt sa hog som i staden, ty de extra kostnaderna for
hans ,bostad maste kommunens avriga invanare betala. A andra sidan
finnes intet ineitament for en handlande med egen bil, som, saledes lika
bekvamt kan bo utanfar staden, att soka sig till en farstad med billi
gare kommunalskatt. Faljaktligen bor han kvar oeh akar trangbodd
heten oeh bostadsbristen i staden. Nar det ar fraga om enstaka per
soner, betyda nu ieke sadana farhallanden som de antydda sa mycket,
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men nar fraga blir om massforeteelser, sasom fallet Hitt blir vid modern
bebyggelse i c~ty. och forstader, sa maste dessa forhallanden spela en
betydande roll. Man tanke till exempel pa Lidingo. Lindingobor,
som driva naring i Stockholm, ha icke behovt deltaga i kostnaderna for
den nya Lidingobron, ehuru de dagligen resa over densamma till och
fran sitt arbete.

Hittills har jag endast talat om de ekonomiska verkningarna av att
personer kunna bo pa en ort utan att behova deltaga i kostnaderna for
att orten gores beboelig eller bekvamt beboelig; det aterstar mig att
berora foljderna av att vissa inkomstarter beskattas pa annan ort an,
den, dar inkomsttagaren bor. Betraffande fastigheterna ar saken rela
tivt klar. Tva fastigheter, sam Himna samma penningavkastning men
aro belagna inom kommuner med olika hog utdebitering, kunna natur
ligtvis icke hava samma kapitalvarde. Den fastighet, som ligger inom
den mera skattetyngda kommunen, kommer att fa ett lagre varde. Detta
ar ju ocksa. den naturliga foljden av att det kostar mera att foretaga
de anordningar, som fordras for att fastigheten skall bliva beboelig. At
minstone kunde det tyckas sa vid forsta paseende. En viss oegentlighet
vidlader dock detta system. Yare sig en fastighetsagare, som hyr ut
aUt utrymme inom sin fastighet, bor inom kommunen eller ej, kornmer
han att skatta lika mycket till kornmunen, oaktat han naturligtvis star
i storre tacksamhetsskuld till komrnunen, om han har sin bostad inom
densamma an om han bor annorstades.

Pa samma satt kan man finna det oriktigt, att en naringsidkare inom
en kommun skall erlagga lika stor skatt, vare sig han bor inom den
samma eller ej.

Men hartill kommer, att denna form for beskattning av inkomst av
rorelse, yrke eller naring star den tidigare kritiserade naringsskatten
mycket nara. Den blir icke ett led i en inkomstbeskattning utan en
ren avkastningsskatt, det vill saga en skatt 'pa nettoavkastningen av
naringen. Medan en naringsidkare, som bor dar hans naring drives, far
tillgodorakna sig. sa kallade skattefria avdrag, sa far en naringsidkare,
som bor annorstades, icke atnjuta nagon sadan forman. Tva narings
idkare med sam.rna skatteformaga kunna alltsa tack vare denna anord
ning fa mycket olika skattskyldighet. Men bortsett fran denna rattvise
fraga, sa kan en dylik skatt, i den man den overskjuter skatten i andra
kommuner, sam kunde komma ifraga, overvaltas pa alldeles samma satt,
som fallet var betraffande naringsskatten. Men detta galler naturligtvis
endast, om naringen overhuvud kommer till stand eller kvarstannar inom
den skattetyngda kommunen. Kan naringen forflyttas till annan kom
mun med Higre skatt, sa sker naturligtvis detta. Latom ass aven har
satta saken pa dess spets och forestalla oss ett extremt fall. Dylika
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intraffa visserligen saHan i verkligheten, men ett tankeexperiment klarar
ofta upp de principiella fragorna. Vi tanka oss en mineralfyndighet,
som ar belagen inom en kommun med stora skatter, orsakade av arbets
loshetshjalp. Mineralets pris tanka vi bestamt av varldsmarknadspriserna,
och den for brytningen erforderliga kapitalmangden och kostnaden aro
ocksa givna. For en naringsidkare pa annan ort beror det endast pa
den vantade rantabiliteten, huruvida han skall lagga ned sitt kapital i
foretaget eller ej. Traffas nu avkastningen av hans kapital av en sar
skilt hog skatt inom denna kommun, sa framstar detta for honom helt
enkelt som en rantabiliteten minskancle extra kostnad. Det kan da latte
ligen intraffa, att han finner denna avbranning, som ju kan uppga till
flera procent, nedsatta rantabiliteten under vad han kunde vanta sig vid
investering pa annat hall, och foljaktligen far fyndigheten ligga obruten
och arbetslosheten inom kommunen besta. Hade hans nettoinkomst av
brytningsforetaget daremot icke traffats av den hogre skatten, hade bryt
ningen kommit till stand, de arbetslosa fatt sysselsattning och kom
munen erhaJlit en mangdubbelt storre skattekalla att osa ur samt sluppit
arbetsloshetsutgifterna.

Men latom oss nu forestalla oss ett mindre extremt fall. En stad
har tamligen hoga kommunalskatter. Byggnadsverksamheten i staden
omhanderhaves av en byggmastare i en grannstad, vilken ar storfore
tagare med manga mojligheter att forlagga sin verksamhet till de mest
lonande stallena. Denne byggmastare kommer naturligtvis icke att
bygga mera i den skattetyngda kommunen, an att han Hir samma av
kastning pa sitt kapital darifran, som han kan forvanta pa andra hall.
Harigenom kommer da priset pa hus i staden och foljaktligen ocksa
hyrorna dar att sta hogre an annars varit nodigt och detta utannagon
nationalekonomiskt hallbar grund. Stadens forman att fa beskatta denne
naringsidkare har alltsa fatt till foljd att bostadsvarigheterna i staden
okats.

Som ett allmant omdome kan sagas, att regeln om narings beskatt
ning, dar den utovas, innebar, att foretagen hindras fran att uppsoka
de nationalekonomiskt sett lampligaste platserna. Regeln kommer alltsa
att forrycka industriens lokalisering. Manga naringar kunna icke flytta,
och betraffande dem kommer foljden i stallet att bliva, att skatten
overvaltes, eller, dar detta icke ar mojligt, att naringen far helt upp
givas.

Nu ar det emellertid uppenbart, att kommunerna hava utgifter icke
blott for beboelseandamal utan ocksa for framjande av de inom kommu
nerna drivna foretagens produktion. Saval enligt det Wicksell-Lindahlska
skattefordelningssystemet som enligt den av professor Cassel sa kraftigt
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havdade kostnadsprincipen ar. det riktigt, att foretagen sjalva fa vid
kannas dessa kostnader.

Vad forst fastigheterna betraffar, sa ar c1et allmant erkant, att de
njuta forman i hogre eller lagre grad av nastan all kommunal verksarn
het darigenom, att deras varden stiga, allteftersom komrnunen blir mer
och mer valardnad. Det ar darfor icke mer an skaligt~ att fastigheterna
fa bara en del av den kommunala skattetungan. Detta kan ju ocksa
Bitt ske genom en fristaende fastighetsskatt. Man kan majligen ga langre
och mena, att de inam en kommun beHigna naturtillgangarna skola kom
rna icke blatt fastighetsagarna utan ocksa kornmunens avriga inbyggare
till del, samt pa denna grund fardra en hogre fastighetsskatt. Huruvida
man vill intaga en sadan standpunkt, beror emellertid av huruvida man
anser jordaganderatten aga nagot moraliskt krav pa oantastbarhet eller
ej - en politisk fraga, som jag har icke anser mig bora upptaga till
dryftande. I stallet vill jag understryka det forsta skalet till fastighets
skatten, namligen den kommunala verksamhetens vardestegrande karak
tar. Den nuvarande produktionsordningen bygger ju pa regeln, att var
och en skall fa skarda frukterna av sina produktiva insatser. Man
bor da icke heller farmena kommunerna denna ratt. En sarbeskatt
ning av fastigheter kan alltsa icke aIls anses strida mot borgerlig sam
hallssyn.

Ehuru jag riskerar att komma nagot utanfor de mest aktuella fra
gorna, vill jag i korthet berara en viktig konsekvens av det nu farda
resonemanget. Anser man fastighetsskatten vara en ersattning for den
nytta, fastigheterna draga av den kommunala verksamheten, sa maste
man ju medge, att fastighetsskattens hajd bar vara beraende pa i vil
ken utstrackning kommunen tillgodoser de speciella fastighetsagare
intressena. Har mota emellertid svarigheter vid avgorandet, i vad
man dylika intressen aro sarskilt tillgodasedda. Men aven i detta
fall tarde en utvag kunna finnas i det Wicksellska skattefordelnings
systemet. Man kunde namligen tanka sig, att fastighetsskattens hojning
over det som normalt ansedda skulle garas beroende av fastighetsagarnas
eget samtycke. I sa fall kunde ju fastighetsagarna som villkor for en
hojni~g av fastighetsskatten uppstalla fordran, att vissa deras speciella
intressen skulle tillgodoses. En dylik anordning kraver emellertid en
representation for fastigheterna. En dylik fanns ju pa kommunalstam
nian, men numera har ifragavarande institution nedsjunkit till betydelse
loshet. Det oaktat ar det kanske icke alldeles obefogat att vanta, att
sedan 18oo-talets tendens till att overflytta de pa jorden allena vilande
bordorna pa aven andra medborgargrupper numera matt en kraftig reak
tion, detta ocksa skall skapa ett fornyat behov for den mot jordens
sarbelastning svarande jordens sarrepresentation. Denna fraga ar icke

6-27232. Nat·ionaJekon. F6ren. F6rh. I927.
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nu aktuell, men genom att infora den fristaende fastighetsskatten i vart
kommunalskattesystem oppnar man vagen for en utveckling i ratt rikt
ning, vilket ju maste anses vara en uppgift for en framsynt stats
konst.

Vad sedan naringsforetagen betraffar~ sa bora de ju ocksa bara de
av dem orsakade sarkostnaderna. Foretagen aro emellertid ingalunda
lika fast knutna till kommunen som fastigheterna, varfor det icke kan
anses skaligt att lata dem bidraga till utgifterna for kommunens allmanna
utveckling. Denna kan visserligen ibland vara ett bra skott foretag till
stort gagn, tnen det intraffar troligen annu oftare, att kommunernas ut
veckling endast drager konkurrenter till platsen. Vidare kunna fore
tagen, som nyss sagts, flytta sin vag, darest de finna sig ogynnsamt
behandlade. Da dessutom en allnlan naringsskatt, sasom jag tidigare
klargjort, skulle komma att overvaltas och darfor fa karaktaren av en
indirekt skatt, kan en sadan icke rekommenderas.

For ovrigt overdriver man Bitt foretagens verkliga nytta av den
kommunala verksamheten. Utgifter for skola utgora till' exempel. under
nuvarande stora befolkningsrorlighet endast sallan ett speciellt intresse
for de inom kommunen arbetande naringarna. Fattigvarden utgor i
hogre grad en borda, som bor drabba naringarna sarskilt.· Man maste
namligen anse, att foretagen, om de verkligen skola betala sina kost
nader, icke kunna undandraga sig pensionering i en eller annan form av
sina arbetare. Detta kan nu ske antingen genom allman folkpensione
ring eller ocksa genom att foretagen betala viss fattigvardsavgift for
varje inom desamma sysselsatt arbetare. En sadan avgift skulle saker
ligen i tidens langd komma att overvaltas pa arbetarna, varfor resultatet
nog bleve detsamma som vid folkpensioneringen. Men viktigt ar, att
denna specialskatt skulle utga efter antalet arbetare och' darfor icke aIls
kan tjana som motiv eller forsvar for foretagens nuvarande skattskyldig
het till den kommun, som hyser demo

Pa liknande satt kan man resonera om alIa andra kOlnmunala ut
gifter till naringarnas fromma. Tre olika utvagar kunna lampligen an
litas for deras tackande fran foretagen. Man kan i manga fall anvanda
ett system av kommunala avgifter for de fortnaner, foretagen atnjuta.
Detta sker ju nu vid gasverk och andra dylika anordningar, hamnar
m. m. Vidare kan tnan infora speciella skatter for sarskilda andamal
med iakttagande, att skatten fordelas efter nagon grund, som kan anses
skalig just med hansyn till medlens anvandning. A v denna art ar den
ovan foreslagna fattigvardsavgiften, och i vart nuvarande skattesystem
kunna vi finna ett gott exempel darpa i den for vaghallningsandamal
uppburna' bilskatten med dartill sig anslutande skatter pa gummiringar
och motorbransle. Slutligen. kan man anlita en utvag, som kan anses
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.motsvara den av en fastighetsagarnas sarrepresentation beviljade extra
fastighetsskatten, varom jag nyss talat. Man kan tanka sig att kommun .
genom frivillig overenskonlmelse med en enskild eller en grupp narings
idkare kunde ataga sig att ansla medel till visst far naringsidkaren eller
naringsidkarna sarskilt viktigt andamal, mot det att de farbunde sig till
frivilliga bidrag. Den sista anordningen torde praktiseras .i ganska stor
omfattning redan nu, ehuru val vanligen i den av det nuvarande syste
met faranledda formen, att en kommun tillfarsakrar visst foretag sar
skilda farmaner, mot det att faretaget farHigger sin verksamhet till
kommurien oeh darigenom later sig av denna beskattas. Jag kanner
till oeh med till ett fall, dar en stad tillforsakrat en haradshovding fritt
lyse pa livstid for att han skulle taga sin bostad i oeh forHigga sitt
kansli till staden. Det ar emellertid troligt, att om kommuns ute
slutanderatt att beskatta inom densamma bedriven naring borttoges,
den nu antydda formen far sarbidrags uttagande skulle komma till all
mannare bruk.

En sarrepresentation far naringarna torde daremot ieke kunna
komma ifraga varken under nuvarande farhaHanden eller inom en tam
ligen avlagsen fraintid, varfar fragan om en sadan ieke nu behaver
diskuteras.

Det ar klcirt, att de bidrag, som kommun i· den ena eller andra
fornl~.n upptager av naringarna, komma att avervaltas pa samma satt
som en naringsskatt, men den stora skillnaden foreligger doek, att det
nu ar fraga om verkliga ko~tnader far naringarnas produkter. Att kon
sumenterna skola betala dessa, ar en naturlig foljd av den nuvarande
produktionsordningen oeh ·kan darfar ieke anfaras ·som skal mot skatter
oeh avgifter av nu ifragavarande art.

Annu en ekonomisk faljd av det nuvarande systemet med hardare
beskattning av naringsidkare, som bor inom annan kommun' an den, dar
naringen bedrives, rna beroras. Det kan ofta intraffa, att det ekonomiskt
basta sattet far en yiss produktions bedrivande ar ett system med en
enhetlig ledning oeh ett utgrenat nat av filialer. De sistnamnda traffas
nu av den hardare skatten pa avkastning av naring utom innehavarens
boningsort, varfor ett visst hinder reses mot denna organisationsform.
Systemet kan darfar hindra naringslivet fran att· organisera sig pa det
mest ekonomiska sattet.

I det faregaende bar jag ieke aIls berart aktiebolagsbeskattningen.
Orsaken hartill ar, att denna fraga forut varit faremal far diskussion i
foreningen samt att den ieke ar ett speeiellt komm~nalskatteproblem.

.Det ar emellertid uppenbart, att aktiebolagsfornlens farekomst i DagOn
man rnodifierar, vad jag ovan anfart. Salunda farekomma ju inga skatte-
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fria ortsavdrag vid aktiebolagsbeskattningen. Men i huvudsak sta mina
resultat oberorda. Framfor alIt galler fortfarande, vad jag sagt om over
valtbarhet och om skatternas verkan pa industriens lokalisering. For
ovrigt drives ju fortfarande mycken produktion i det enskilda foretagets
eller i handelsbolagets form.

lett skattesystem enligt den plan, jag har skisserat, finnes ingen
plats for en skatteutjamning i egentlig mening. Bli kostnaderna for be
byggelsen i en kommun oskaligt stora, ar detta endast ett teeken pa att
de ekonomiska betingelserna for en bebyggelse dar ieke aro for handen,
oeh de hoga utskylderna bora da fa fullt ut utova' sin avskraekande
verkan. Darelnot finnas naturligtvis utgifter for andamal, som rora hela
riket eller en storre del darav, sasom utgifter till undvikande av att viss
komrnun bEr en smittohard for epidemier eller en plats, dar en genera
tion analfabeter vaxer upp. Dessa andam~i1 kan man, om man vill, kalla
statsandamal, oeh man kan da mena, att deras anfortroende at kommu
nerna forestavats endast av praktiska skal. Den ratta formen for under
stod i dessa fall ar uppenbarligen statsanslag till visst andamal. En
sadan form av skatteutjamning kan uppenbarligen val forsvaras. Men
darifran ar val att skilja den egentliga skatteutjamn'ingen, som avser att
hjalpa for bebyggelse olampliga landsandar pa de battre lampades be
kostnad. Den sistnamnda arten av skattebordans utjamning kan ~ppen

barligen ingen annan foljd fa an en oekonomisk oeh olamplig befolk
ningsfordelning.

Av de asikter, jag har utveeklat angaende den ratta fordelningen
av skattekallorna kommunerna emellan oeh vilka asikter jag farsakt satta
i relation till den kungi. propositionens fardelning, tarde framga, att
ingen verklig oeh slutlig losning av kommunalskattefragan kan avaga
bringas genom den kungi. propositionens antagande. Visserligen kunna
de varsta' bristerna till en tid avhjalpas medeIst ett skatteutjamnings
system, men detta ar ju ett faga tillfredsstallande medel, som ieke kan
helt hindra naringslivets' oeh 1:>efolkningens oriktiga lokalisering. De
sistnamnda tva faktorerna .maste till slut gora sig gallande med allt
starre styrka oeh framkalla en ny reform. Ju forr denna kommer, desto
tidigare kommer den oekonomiska utveeklingen att vridas in pa sundare
banor. En reform av nu ifragasatt art maste ernellertid fordra tamligen
noggranna forberedelser. Intill dess dylika kommit till stand, rnaste vi
naturligtvis hava ett kommunalskattesystem, oeh var oeh en, som forsakt
skaffa sig kunskap om det nuvarande systemet genom· studium av lag
text, skall sakerligen genom erfarenheten om det fullstandigt hopplasa i
ett sadant foretag hava bibringats uppfattningen, att provisoriet maste
ersattas filed en klarare lagtext. En sadan erbjuder nu propositionen,
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och aven om jag maste betrakta en pa denna vilande lagstiftning som
blatt ett nytt provisorium, sa ar det dock min overtygelse, att landet
skulle vinna pa bytet. Blatt ifraga om garantiskattens utbytande mot
en fristaende fastighetsskatt, som icke traffade byggnader eller skog,
skulle jag anse andring i propositionen vara till gagn.

Harefter yttrade sig:

Professor Tor Jonson: Da inledaren ganska flyktigt berorde beskatt
ningen av en for vart land synnerligen viktig naring, namligen skogsbruket,
skall jag be att nagra ogonbliek fa taga tlppmarksamheten i ansprak. Jag
har under en sjuarig utredningsperiod haft i uppdrag att soka framfora skogs
brukets krav i fraga om beskattningen, oeh det ar darfor en stor gHidje for
mig att infor Nationalekonomiska foreningen fa framUigga en del synpunkter
pa denna [raga.

Skogsbeskattningen ar ju en ny foreteelse, ty i aldre tider fanns over
huvud taget knappast nagon skatt att uttaga fran skogarna. Forst i oeh med
skogsbrukets uppsving i slutet av forra arhundradet blev saken aktuell. Fra
gan var emellertid myeket svarlost, oeh tyvarr korn losningen alltfor sent for
att man skulle kunna utnyttja den skattekraft, som den sa starkt utveeklade
skogsindustrien tillskapade for manga delar av landet. Nar man ser, hur
priserna pa skogen oeh dess produkter utveeklades, forstar man ganska val,
vilken svar situation som kunde uppkomma for olika kommuner, da man ieke
hade nagon annan beskattningsforrn an fastighetsskatt, dar skatteunderlaget
beraknades efter 6 % pa taxeringsvardet. Detta yarde pa skogen var nam
ligen fdin borjan ytterst lagt. I den man priserna pa virket stego var det
naturligt, att oeksa taxeringsvardena skulle stiga, men samtidigt. okades oftast
avverkningen i sadan omfattning, att skattekallorna forskingrades· utan att
kommunerna hade mojlighet att kunna tillgodogora sig de rikedomar, som ur
skogarna representerade, nar de avverkades.

Denna stora oeh betydelsefnlla fraga var forema'! for utredningar under
ett tiotal ar oeh forst ar 19°9 korn man till en viss losning. Man anforde,
att taxeringsvardet var sa lagt, att det i genomsnitt fanns en marginal bred
vid fastighetsvardet, som kunde utnyttjas vid beskattningen, oeh detta skedde
genom palaggandet av en sarskild skogsaeeis, vilken i regel uppgiek till 2 %
av det avverkade virkets rotvarde. Denna aeeis var saJunda av helt annan
natur an den gamla fastighetsskatten, i det att man darigenom verkligen
kunde tillfora den kommun, som lamnade ravaran, en ieke obetydlig in
komst, som steg· med okad avverkning oeh okade virkespris. Skogsaeeis
Inedlen ha oeksa i hog grad bidragit till att starka skogskornmunernas
finanser.

Efter ar 19°9 hojdes emellertid taxeringsvardet pa skogen vid varje ny
fastighetstaxering, oeh darrned bortfoll oeksa Inotivet for den sarskilda skogs
aeeisen. Man fiek sa smaningom upp taxeringsvardet till sin fulla hojd oeh
hade det oaktat skogsaccisen kvar. Sa kom 192 oars kommunalskatteprovi
sorium med garantiskatt efter 6 % av taxeringsvardet,' dessutom skogsaeeis
sam~ vidare skatt aven pa den inkomst, som oversteg 6 %. M~n har alltsa
nu fatt en reell dubbelbeskattning pa skogen, vilket oeksa har erkants av alla,
SOln haft att utreda oeh yttra sig i denna fraga.
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Avsikten ar nu att saka fa denna dubbelbeskattning lindrad, och man
har darvid sakt ga en vag, som skulle dels tillfarsakra kommunerna en sta
digyarande skattekalla, dels aven tillgodose det berattigade kravet pa en far
skogsbrukets farkovran lamplig skatteform. .

Vid lasning av dessa problem har man att observera den starka om
svangning, som skett inom var svenska skogshantering under det senaste
kvartsseklet. Omkring ar 1900 hade vi natt det stadium, att sa gott som all
skogsbarande mark var tillganglig far utnyttjande. Flottlederna voro utbyggda,
och vi hade mycket starkt utvecklat var skogsindustri. Avverkningen hade
stigit sa, att den ungefarligen motsvarade eller kanske aversteg tillvaxten at
minstone av battre virke, och man fick upp agonen far att man maste sarja
far ravarutillgangen far vara viktiga travaru- och massaindustrier. Man in
rattade da skogsvardsstyrelserna, man alade varje avverkare att sarja far ater-

.vaxten, och ar 1923 infardes den s. k. ungskogslagen, varigenom skogsagaren
faI bjnds att avverka yngre skog i starre omfattning an som motsvarade en
andamalsenlig gallring, allt far att trygga den framtida ravarutillgangen, da lan
dets beroende av skogsindustrierna ju ar alltjamt erkant. Dessa industrier
exportera ju far narvarande varor till ett starre yarde an alla andra industrier
ti llsammans.

Denna starkt positivt inriktade skogslagstiftningspolitik, avseende uthal1ig
het genom nyproduktion, maste ju stal1a det kravet pa skattelagstiftningen,
att denna icke far farsvara den nyproducerande verksamhet, som man med
ratta palagt skogsagarna. Det ar salunda av vikt, att skogsbeskattningen icke
lagges pa sadant satt, att den minskar intresset .far uppdragandet av ny skog
elIer hindrar skogsagarna att beha11a den unga och vaxande skogen under
den tid, da den ar i sin basta vaxtkraft. Vi ha ju ocksa en del nagot
aldre bestand, som kanske icke befinna sig i den lagskydde yngre skogsaldern,
men som anda aro synnerligen vaxtliga, och det yore da ytterligt felaktigt
att Higga beskattningen sa, att man uppmuntrar agaren att. i fartid farskingra
detta kanske tekniskt visserligen fullt anvandbara med annu i full produk
tionskraft staende skogskapita!. En felaktig beskattning pa den vaxande sko
gen kan salunda leda till ytterst svara faljder, och ett anskemal fran skogs
intresserat hall har darfar alltid varit, att ll1an skall beskatta skogen farst nar
den ger uttagbar inkomst, alltsa ingen beskattning i farvag genom fastig
hetsskatt utan en avverkningsskatt t. ex. genom skogsaccis eller skatt pa
nettoinkomsten.

En inkomstbeskattning medfar emellertid ofta den svarigheten, att man
icke alltid kan lokalisera inkomsten till den kommun, dar den ratteligen har
hemma. Det ar ofta ytterst latt far en industri, som exempelvis har sin far
adlingsverksamhet nere .vid kusten, att genom sma andringar i krediterade
rotvardet lagga vinsten till sagverket i stallet far i skogskommunen, dar ra
varan producerats, och denna svarighet ar omajlig for taxeringsmyndigheterna
att kunna bemastra, atminstone om man staller starre fordringar pa en ratt
vis reglering. En skogsaccis ar darfar satillvida farmanlig, att det alltid finns
majlighet far skogskommunen att kunna tillgodogara sig densamma, da den
sa att saga utgar pa bruttoavkastningen.

Det starka och enhalligt omfattade kravet pa skatt endast vid avverk
ning har emellertid varit svart att genomfara, darfar att det kan sagas strida
mot kommunernas fordran pa en jamn och fast inkomst, vilket ju at ett
Iivsvillkor far deras ekonomiska verksamhet. Det galler salunda att farsaka
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komprolnissa Inellan skogsbrukets onskemal att skatten forHigges till en for
detsamma Himplig tidpunkt oeh kommunernas onskemal om en jamn inkomst
kalla. Man har da forsokt losa fragan sa, att man dels pa sjalva skogs
marken, dels oek pa den vaxande skogen lagger en fristaende fastighetsskatt
elIer garantiskatt av lagre valor an for andra fastigheter, varefter det, som
da fattas i full skatteskarpa, i stallet tages ut genom en skogsaeeis vid av
verkningen. Det har oeksa anmarkts, att det [yen fran skogsvardssynpunkt
t. o. m. kan anses SOlll ett onskemal, att viss beskattning ager rum pa sjalva
nakna skogsmarken for att tvinga fram dess anvandande for produktion.

Att ratt avvaga hur myeket som skall tagas ut aeeisvagen oeh hur mye
ket som Himpligen maste tas ut genom fastighetsbeskattning ar naturligtvis
det svara i denna sak. Kung!. l\1aj:t har i sin proposition med valvilja,
som jag taeksamt erktinner, i prineip godtagit skogsbrukets krav, men intor
de svarigheter, som skulle uppkonlma for vissa kommuner, darest de skulle
undandragas den skattekall.a, som de hittills haft i form av garantiskatt aven
pa den vaxande skogen, har man icke vagat taga steget fuUt ut oeh har
ieke ens gatt sa langt, som man nog pa skogsvardsintresserat hall haft fulia
skal att hoppas. Detta beror sannolikt pa de undersokningar oeh provtaxe
ringar, som foregatt den kung!. propositionen. En stor del av de inre norr
Hindska kommunerna konlmo namligen i en synnerligen prekar stallning kris
aret 1923, oeh svarigheterna ha speeiellt vad Norrbotten betraffar fortsatt
iiven under aren darefter. Denna speeiella norrbottniska misar sammanhanger
i myeket hog grad med det debacle, som intraffat for skogsindustrien i denna
landsanda. Da man salunda sett, att ett krisar eller en storindustris samman
stortande kunnat astadkonlma, att kommunerna under en ieke alltfor kart
foljd av ar bli alldeles utan skogsaceismedel, har man helt naturligt dragit
sig for att undandraga kommunerna· den trygghet, som ligger i en garanti
skatt, detta ehuru man erkanner, att ett garantiskattesystem for, vaxande skog
fran skoglig oeh nationalekonolnisk synpunkt ar mindre tillfredsstallande.

Emellertid synes det mig, att det finns sa manga oeh starka skal for
att i mojligaste man beakta skogsvardsintresset, att jag tror, att man borde
soka en losning pa en vag, som kanske ieke den kungl. propositionen be
aktat. Innan jag ingar harpa, vill jag emellertid peka pa den betydande
skillnad, som finns mellan de tva former av skogsbruk, vilka vi skulle vilja
kalla det stora oeh det lilla skogsbruket. Ungefar 50 % av Sveriges skogs
areal ligger i den jordbrukande befolkningens hander, 22 % ligger i allmanna
skogar oeh de resterande 28 % i bolagsskogar. De i bondehander befintliga
skogarna aro i vissa avseenden de ojamforligt basta, sasom belagna narlnast
avsattningsorterna oeh i dalgangarna narmast flottlederna liksQm oeksa pa de
basta jordarna i landet. For denna skogsagargrupp erbjuder det emellertid
stor svarighet att hiUla ett for markens utnyttjande tillraekligt stort. virkes
kapital. Vid varje arvsskifte skall ju den, som overtar garden, 16sa ut sina
syskon, oeh det ar aUtid ur skogen, som da pengarna skola tagas. Man
maste salunda taga speeiell hansyn till att vi ha en betydande del av var
skogsmark pa ratt sa kapitalsvaga hander, oeh att detta ar den battre skogs
marken am oeksa ieke de battre skogsbestanden. Man bor harvid oeksa
taga hansyn till de' gladjande siffrorna over skogstillgangen, som man nyligen
fatt fram i Norrland, vilka siffror enligt min n1ening kunna tolkas sa, att den
jordbrukande befolkningens skogar, som forut varit ytterst litet kanda,. aro
langt battre an man forut anat. Den· stora betydelse, som det mindre skogsbruket
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redan har oeh ytterligare kan fa, om dess utveekling befordras, far salunda
ieke negligeras, nar det galler skattelagstiftningen.

Skillnaden mellan det stora oeh det nyssnamnda lilla skogsbruket blir
merendels den, att den store skogsbrukaren, som dessutom ofta har en for
adlingsindustri, inrattar sitt skogsbruk sa, att han far en jamn avkastning ar
fran ar. Han har stora domaner oeh har kanske fast anstalld personal, SOlll

behover standig sysselsattning o. s. v., oeh han inrattar sig oeksa for en
strangare uthallighet. Den mindre skogsagaren daremot kan ieke gora detta..
Han har for sma kvantiteter att fora i marknaden. I Norrland behovs det
for virkets 'framforslande en hard basvag, oeh vagen blir ieke trafikabel, om
man ieke kor ratt stora virkeskvantiteter. Skall en bonde t. ex.' leverera
massaved, blir det likaledes for sma kvantiteter, om nlan saljer varje ar, 'ty
kostnaden for koparen, matning oeh emottagning av nagra fa fanlnar blir
oproportionerligt hog. Bonden maste saJunda i stor utstraekning inratta sig
for en oregelbunden avkastning av 'skogsbruket" kanske med tio ars mel
lanrum eller annu langre tid. Hela Lappmarken ar ju oeksa inrattad for ut
syning vart tredje ar fran hemmansskogar, till foljd av att staten sarskilt
lagstiftat for detta omrade.

Ett garantiskattesystem staller sig darfor 'for den nlindre skogsbrukaren
myeket ogynnsammare an for storre agare. Den forres inkomst av skogen
behover kanske icke ligga under 6 % pa taxeringsvardet av skogen i genom
snitt, men hans inkomster utfalla ofta Ined langa mellanrum. Om han under
nio ar ieke haft nagon skogsinkomst, men det tionde aret tar ut avkastningen
for samtliga ar, far han detta ar· betala inkomstskatt - oeh ofta till oeh
med progressiv sadan - for bela den verkliga inkomsten, men dessutom har
han under nio foregaende ar fatt betala garantiskatt for fingerad full ars
inkomst. Bonden kommer i dylikt fall genom garantiskattesystemet upp i
ungeHir dubbel skattebelastning gentemot den storre skogsagare, som kan taga
ut en jamn avkastning varje ar.

Enligt mitt forlnenande ar det salunda just for det mindre skogsbruket
av storsta vikt, att man forsoker vid beskattningens ordnande taga storsta
mojliga hansyn till dess intressen. Vill man gora detta oeh soka lindra den
orattvisa, som annars maste uppsta mellan olika kategorier av skogsagare,
synes mig ingen annan vag sta oppen, an att man satter lagsta mojliga re
partitionstal for den vaxande skogen oeh tar ut resten genom skogsaeeis.
Jag star visserligen, liksom manga andra) prineipiellt pa den standpunkten,
att man over huvud taget ieke bor lagga nagon som heIst skatt pa vaxande
skog, men jag har mast boja mig for vissa realiteter oeh kan darfor atmin
stone ieke nu i praktiken fasthalla vid denna teoretiska synpunkt.

Man kan da fraga, hur ett sadant lagt repartitionstal for den vaxande
skogen kan sammankopplas med de stora svarigheter, som otvivelaktigt skulle
mota i vissa norrlandskommuner. Denna fraga synes mig kunna besvaras
med en motfraga. Ar det nodvandigt· att .ha precis samma beskattning i hela
Sverige, 'nar' vi icke ha kunnat genomfora samma skogslagstiftning over hela
landet? Vi ha ju mast stifta sarskilda lagar for Lappmarken, for skydds
skogar . o. s. v. och aro beredda pa att for all framtid bibehalla vissa sar
bestammelser. Skola vi da nodvandigtvis behova inratta en beskattningsform,
som staller sig ogynnsam for de 80 a 90 % battre skogsprodueerande' delarna
av landet, bara darfor att situationen i de aterstaende loa 20.% av landet
ar otillfredsstallande? Beboeligheten oeh produktiviteten i dessa senare lands-



KOMMUNALSKATTEREFORMEN 79

delar ar namligen aven i framtiden alltid n1er elIer mindre problematisk, om
ocksa en svensk befolkning alltjamt bor dar. Man skulle i stallet kunna
tanka sig, att en losning yore mojlig pa den vagen, att man inrattade en
sarlagstiftning for vad jag skulle vilja kalla det inre Norrland. Dtir finns ju
genom statens sarskilda ingripande en sarskild skogslagstiftning, som tvingar
fram en jamn och tlthallig avverkning. Denna lagstiftning ar ju nu foremal
for diskussion i riksdagen och kan mojligtvis bliva i nagon man andrad, men
dar finns i varje fall icke mojlighet for skogsagaren att kunna forskingra sitt
skogskapital, aven om man inforde en hardare fastighetsskatt. Dessutom finns
i Norrbottens lappmark 69 % allmanna skogar och i Vasterbottens Ian nagot
aver So %. I Sarna och Idre utgora de allma-nna skogarna en mycket bety
dande del oeh i Jamtland nagot mindre. Alla dessa skagar skotas ju efter
principer, dar skattesystemet endast foga inverkar.

Ett annat moment spelar har oeksa en betydligt konserverande roll, oeh
det ar dessa skogars avlagsna lage. De ligga langt ifran kusten, det ar dy
rare att £lotta ned virket, oeh man kan darfor ieke med nuvarande prislage
atkomma oeh anvanda stora delar av detsamma.

Mycket synes mig darfor tala far, att man i dessa inre delar kan an
yanda ett annat repartitionstal for vaxande skog an i ovriga delar av landet.
Beskattningenblir visserligen harigenom bekvamare, men a andra sidan har
man har att gora 'med kapitalstarka agare, oeh genom uttagande av lagre
aceisbelopp kan' ju totala skattetungan regleras, sa att den ej traffar skogs
bruket hardare an andra skattekallor. Med blicken oppen for den stora faute,
som gjordes i slutet av 1800-talet, da de gamla urskogarna farskingrades
utan att nagot kom kommunerna till gado, bar namligen en skogsaeeis aven
far dessa skogar utga, vilken skatt kanske for narvarande ieke ger sa mycket,
men vilken, om battre tider komma, ger mojlighet att far kommunernas
rakning taga in betydande inkomster till starkande av deras i regel svaga
ekonon1i.

Jag tror saJunda, att det skulle vara en majlighet att losa den av Kung!.
Maj:t beaktade svarigheten genom att dela upp landet i tva omraden samt
i det ena, namligen de inre delarna av Norrland, kring alvarnas kallfloden
med i biologiskt hanseende hagst sarartade skogar, Higga pa ett hogre repati
tionstal pa vaxande skog an vad som ar onskvart och skaligt far landets av
riga delar. Detta inre Norrlandsomrade skulle ungefar motsvara vad som
enligt skogsfarsoksanstaltens terminologi kallas for zon 3, varn1ed menas de
delar av landet, 'dar det ar sarskilt svart att fa till stand foryngring av skq
gen, bi. a. pa' grund av lang tid mellan froaren. Man kan dar icke heller,
pa grund av de laga virkesprisen, foreskriva samma reprodueerande atgarder
som for mera valbeHigna skogar, utan far man bedriva ett mera konserve
rande skogsbruk och se tiden an, under det att man i ovriga, delar av lan
det kan ga fram med positiva atgarder for ett uthalligt producerande skogs
bruk.

Att skogsbeskattningen enligt mitt formenande ar en sa viktig fraga,
ieke blott for' skogsbrukets utavare utan for hela nationen, vill jag till slut
tillata mig att exemplifiera med nagra siffror. Till en ton sulfitmassa atgar
ungefar 6 kbm. rundvirke. En ton saljes med nuvarande priser till 200 a
250 . kr. 'motsvarande 40 kr. pr kbm. ravara. Rotvardet a denna ravara
torde· ej 'i start genomsnitt kunna sattas hogre an 4 a 6 kr. pr kbm., d. v. s.
10 ·:30 1'5 % av farsaljningssumman gar tilll skogsagaren, medan aterstaende
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85 a 90 % ga till, framst arbetslaner, kapitalranta oeh faradlingsvinst samt
till ringa del oeksa till inkap av andra farbrukningsartiklar an tra.

En stor del av dessa arbetsfartjanster spela en synnerligen viktig roll i
det svenska naringslivets konstruktion, da skogsbruket ger oss majlighet att
under den dada sasongen for jordbruket utnyttja samma arbetskraft, samma
dragare, samma redskap o. s. v., som jordbruket anvander pa andra delar
av aret. Studerar man namligen anvandningen av dessa bada naringars
arbetskraft t. ex. i de mellansvenska skogsbygderna, finner luan, att en tredje
del av allt arbete i skogen sker under sommarhalvaret oeh tva tredjedelar
under vinterhalvaret, under det att forhallandet i jordbruket ar det motsatta.
Detta effektiva nyttjande av san1ma produktionsfaktorer under alIa delar av
aret ar ett ytterst betydelsefullt moment saval for det svenska jordbruket som
oek for skogsbruket. Dessa bada naringar hara darfar sa intimt samman,
att det motsatsfarhallande, som man da oeh da fors6kt konstruera [ram, ar
fullstandigt omotiverat. Det stad man giver skogsbruket genom en val av
vagd skogsbeskattning kommer salunda ej endast skogsagarna utan kanske i
annu hagre grad jordbruket oeh det svenska naringslivet i sin helhet tillgodo.
Fran denna synpunkt kan ej nog kraftigt understrykas vikten av att skogs
beskattningen blir ordnad pa lang sikt' oeh med vida mal far agonen.

Revisor Gustaf Lindahl: Det ar i det fareliggande farslaget en punkt,
sam har glatt mig oeh som jag tror ocksa skall gladja affarsvalden over
huvud taget, oeh det ar bestarnmelsen i 29 § betraffande avskrivning pa in
ventarier. Det· har ju alltid varit en kalla till oenighet mellan faretagen oeh
taxeringsmyndigheterna, hur pass stor avskrivningsprocent man skulle ha ratt
att tillampa. Nu har man fatt, litet klarare bestammelser harom i lagen, oeh
bland annat ar det sagt i anvisningarna till 29 §, att am inventarier kunna
anses ha mindre livslangd an fern ar, fa de skrivas av salnma ar, de in
kopas, d. v. s. man har doek lagt till »i allmanhet», oeh det ar kanske en
svaghet.

I ovrigt har tillkommit den bestammelsen, att avskrivningen skall be
raknas sa) att man beraknar faremalets ekonomiska livslangd oeb darefter
fordelar vardet pa de olika aren. Detta har kompletterats med bestammelsen,
att vid utrangering skall man fa loy att gara avdrag far vad som ieke kan
vara avskrivet. Genom sistnamnda bestammelse anser jag, att taxerings
myndigheternas motstand mot i deras tyeke alltfar haga avskrivningar blivit
aytrubbat. Det finns emellertid en liten hallhake, sonl vid forsta paseende
kan tyckas vara till fordel for affarslivet, namligen att det ieke finnes nagon
bestammelse i lagen om att den vinst, ett faretag gar vid en sadan realisa
tion, blir beskattningsbar.

Vi kunna tanka oss, 'att ett foremal anses' hava en livslangd av tio ar,
oeh att man skriver av 10 % om aret. Sedan det anvants i sju ar, ar sa
lunda 70 % av vardet avskrivet. Om nu faremalet efter dessa sju ar saljes
for 50 % av det ursprungliga vardet, uppstar en vinst av 20 %. Det finns
ingen bestan1melse om att denna vinst ar skattepliktig. Har man daremot
ieke haft foremalet i fem ar) blir det realisationsvinst, som ju ar beskattnings
bar. Det kan ju tyekas, som om detta farhallande skulle vara till fardel
for affarslivet, men jag tror det ieke. Funnes en bestammelse on1 beskatt
ning av en sadan vinst efter fern ar, skulle ~n anledning till friktion mellan
affarslivet oeh skattemyndigheterna betraffande avskrivningen a inventarier
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helt sakert farsvinna. I varje fall viII jag, dock saga, att den i farslaget fare
liggande farbattringen halsas med tillfredsstallelse.

Jag skall vidare i korthet berara nagra andra punkter, som jag anser
aro varda uppmarksamhet. I § 24 finns en bestammelse, som farefaller mig
ganska egendomlig oeh som innebar nagot alldeles nytt i svensk skattelag
stiftning, namligen att bostadsfarening skall sasom inkomst rakna aven de
belopp, som dess medlemmar betala i amortering. Det innebar alltsa en
skatt pa kapitalavbetalningar. Jag kanner ieke anledningen till att denna
bestammelse kommit med, oeh den finns ej motiverad i lagen. En hel del
bostadsfareningar ha ju fatt Ian av stat eller kommun, oeh man skulle maj
ligen kunna tanka sig, att de skulle betala skatt for denna farman. Men
det ar kanske snarare sa, att det icke finns annan motivering an att man
avser att medgiva medlemlnarna i en bostadsfarening avdrag far verkstalld
amortering. Det ar n1ajligt, att en sadan anordning kan anses innebara en
farenkling i taxeringsarbetet, ehuru det enligt min mening ieke ar det. Det
ar lika enkelt far fareningen som far dess medlemmar att ange, vad som
ar amortering. :Far kornmunalskatten har bestammelsen kanske ieke sa stor
betydelse, eftersom man har garantiskatt; vad statsskatten betraffar staller sig
saken daremot nagot annorlunda, men det finns kanske ieke anledning, att
nu i denna diskussion draja vid den saken.

I det framlagda farslaget finns oeksa en annan sak, som ar synnerligen
marklig. Den aterfinnes oeksa i provisoriet, men det ar ju nu meningen att
fa en permanent lag, oeh det voro nog anskligt att har fa en andring till
stand. Jag syftar harmed pa de bestammelser i lagen, som jag skulle vilja
kalla far skatt pa giftermal. Det ar kanske ieke bekant, att det finns sadana
bestammelser, men det sags i 52 § angaende akta makars beskattning, att
avdrag, varom i 48 § talas, skola beraknas far makarna gemensamt. 48 §
talar om avdrag far hustru oeh barn oeh om ortsavdrag. Det ar ju numera
ieke nagot ovanligt fall, att tva personer gifta sig, som ha var sin inkomst.
Om de aro bosatta i Stockholm, fa de, nar de aro ogifta', vardera ett orts
avdrag pa 800 kronor, alltsa tillsan1mans 1,600 kronor. Gifta de sig, far
mannen ett ortsavdrag med 800 kronor oeh dessutom ett avdrag far hustrun
med 300 kronor, alltsa tillsammans 1,100 kronor. De fa alltsa vid samma
sammanlagda inkomst som gifta skatta far en 500 hagre inkomst an am de
vore ogifta. Da nu kommunalskatten utgar ieke pa fjoUirets inkomst utan pa '
inkomsten aret dessfarinnan, fa vederboraade betala denna hagre skatt for ett
ar till, oeh annu ett tredje, om de ha inkomst var for sig det ar, giftermalet
sker. Aktenskap bora alltsa ingas i barjan av aret, ty det staller sig billigare
i skattehanseende!

Det finns emellertid en bestammelse, som kanske i detta fall skall vara till
trost, namligen bestammelsen i 52 §, att akta makar, som under beskattnings
aret levat atskilda, skola vid taxeringen till kommunal inkomstskatt anses sa
som oberoende skattskyldiga. Om makarna leva atskilda, fa de alltsa lagre
skatt an annars skulle bli fallet, forsavitt de ieke anvanda illojala former,
men det lar val icke vara lagens mening att uppmuntra nagot sadant.

Nu finns det ju ocksa bestammelser om avdrag for barn, men icke ens
far tva barn blir det starre avdrag an om parterna varit ogifta. I ortsgrupp
5 ar avdraget for tva barn oeh hustru jamte ortsavdrag 1,600 kronor eller
lika med tva ortsavdrag, i grupp 2 blir motsvarande siffra 1,0 50 kronor,
under det att tva ortsavdrag utgara 1,000 kronor. Man skulle darfar kunna
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saga, att om makarna vilja ha lagre skatt, bora de tanka pa att skaffa
sig tre barn och heIst under farsta aret. Lagen uppmuntrar alItsa till
trillingar!

Det yore kanske onskligt, om dessa farhallanden, som sakerligen icke
blivit uppmarksammade, bleve underkastade en granskning, och att en andring
gjordes. Man kunde t. ex. ·i lagen infara den bestamn1elsen, -att akta makar,
SOln sa onskade, skulle fa beskattas var for sig. Sa ar fallet exempelvis i
den engelska ska.ttelagen.

En ny bestammelse i fraga om dessa avdrag ar, att de skola medges
alla, oavsett om de aro svenska undersatar eller ej. Jag har icke sett nagon
motivering for denna bestammelse och kan icke heller inse fardelarna darav,
sarskilt som den bestammelsen infarts, att Kung!. Maj:t skall ha ratt att
traffa avtal med frammande lander om skatteinedgivanden for dessa landers
undersatar. Jag tycker, att i sadant fall skulle det vara onskvart att ha kvar
bestammelsen, att endast svenska undersatar skulIe fa atnjuta avdrag, och att
sadana forst skulle medgivas utlandska undersatar efter dylika forhandlingar.

En annan sak, som ocksa borde uppmarksammas, ar fragan onl skatte
plikt for en person pa, den ort, dar han driver rorelse och dar han ar bo
satt. For narvarande beskattas ju inkomsten av rarelsen pa den ort, dar den
bedrives. Om en person driver rorelse har i Stockholm men ar bosatt i en
landsortskomn1un, far han endast gora ortsavdrag i hemortskommunen. Ar
nu hans inkomst darstades mindre an detta avdrag, far han icke med nu
varande bestammelser draga av det resterande fran inkoinsten av rarelsen i
Stockholm. Jag anser det onskligt, att detta kunde andras. Saken har
visserligen varituppmarksammad av kommitten, men man har icke gjort
nagot at den. De nuvarande bestammelserna aro' dock latta att kringga,
t. ex. genom att bilda aktiebolag pa vederbarandes rareIse och ge honoln
Ion fran bolaget, for vilken han far skatta i sin hemortskommun.

En viktig fraga ar vidare beskattningen av aktiebolag. Den ar kanske
far vidlyftig att har ga in pa, och jag skall endast droja vid en punkt i
farslaget, namligen den dar kommitten sager, att man har att valja' pa huru-
vida man skall beskatta aktiebolagen elIer aktieagarna. Alltsa nagot tredje
fall skulle icke givas. Man har da kommit till det resultatet, att man be
skattar aktieagarna utan att darfar glamma bort att ocksa beskatta aktie
bolaget. Nu ar det ju icke alldeles nadvandigt, om man vill traffa aktie-·
agarnas inkomster hos bolaget, att darEar inEora dubbelbeskattning. I Eng
land beskattas inkomsten hos bolaget far aktieagarnas rakning, och man kan
ju tanka sig, att nagot sadant ocksa infordes hos OSSa Tanker man sig, att.
ett holag har en inkomst pa 10,000 kronor och far betala 5 % i statsskatt
och 5 % i kommunalskatt, bEr det 1,000 kronor tillsammans. Faretaget ut
delar lat oss saga.s %. Det yore da naturIigtvis en mycket enkeI sak far
bolaget i fraga att erlagga skatten i sin hemortskommun och deklarera in..
komsten med betald skatt till aktieagarna. Nar en aktieagare far 100 kro
nor, ar darmed en skatt betald med 10 kronor, och aktieagarens verkliga.
inkomst hos bolaget utgar I 10 kronor. Nar det nu andock skall sandas en
uppgift fran aktieagaren till skattemyndigheterna rarande utdeIningen, Yore·
det lika enkelt att tillfoga en uppgift om den skatt, SOln belaper pa denna
utdelning. Det finns alItsa ingen svarighet att infara enkelbeskattning far
aktiebolagen och dess delagare.

Nu tillkommer visserligen betraffande kon1munalskatten, att det ar onsk-.
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ligt, att den kommun, dar faretaget ar belaget, Hir en del av denna skatt.
Denna sak kan emellertid ]asas pa san1ma satt som ar fareslaget betraffande
fastighetsskatten, dar jordagaren far atnjuta halva avdraget oeh arrendatorn
den andra haften. Man kan ju tanka sig, att den kommun, dar bolaget har
hemma, far atnjuta halva skatten oeh aktieagarens komn1un halva skatten.
Huruvida just denna fardelning ar riktig eller ej, vill jag ieke inHita mig pa,
utan jag har endast velat understryka, att de majligheter, som beraras i den
kung!. propositionen, ieke aro de enda, som finnas for att lasa denna fraga.

En fraga av stort intresse saval far aktiebolag som andra faretag ar be
skattningen av vinster och farluster. Det ar ju ocksa en kand on1 oeksa ieke
erkand prineip har i landet, att ett faretag skall skatta far saval vinster son1
forluster. Jag skall narmare fartydliga detta. Om ett faretag redovisar en
hog vinst ett ar, kan detta bero pa att man upptagit dess lagertillgangar
relativt hagt. Nasta ar redovisar kanske faretaget en motsvarande farlust,
beroende pa att priserna pa varulagret ha sjunkit. Vederbarande faretag
deklarerar fullt riktigt en vinst baserad pa det pris som rader vid deklara
tionstillfallet. Ett faretag kan emellertid ieke alltid tillgodogara sig en pris
stegring oeh ar ieke heller skyddat for prisfall utan far taga det ena sam
det andra. Det riktiga yore nag har, att man raknade med ett fixt lager,
som upptogs· till oforandrade priser, varigenom de· stora vinsterna oeh far
lusterna skulle utjamnas. De vinster, som verkligen inhastades, skulle anda
komma frame .Det nuvarande farfaringssattet beror pa bestammelserna i lagen
om taxering efter vardet. Om ett faretag av denna anledning ett ar redo
visar en vinst, far det skatta progressivt for denna vinst, men den farlust,
som nasta ar uppstar just pa grund av faregaende ars far haga varden, far
aldrig dragas avo Nar den tjanas in, far faretaget skatta igen.

Det voro val anda rimligt, att man har liksom i England finge loy att
draga av en dylik farlust. Det kan garas pa ett myeket enkelt satt. I Eng
land raknas skatten pa de sista tre arens genomsnittliga inkomst, varigenom
ett ars farlust kan bli avdragen fran de ovriga arens vinst. Detta farfarings
satt verkar oeksa jamnare i skattehanseende far kommunen.

Jag skulle ytterligare vilja saga nagra ord am de faststallda avdragen. Man
har exempelvis sankt avdraget far forsakringspremier till 100 kronor. Det
har ofta pastatts, att det enda satt, pa vilket svenska folket sparar, ar genom
livforsakringar, oeh man har nu funnit pa ett utmarkt satt att beskatta just
denna form av sparsamhet. Jag undrar, om det kan vara riktigt oeh lyek
ligt att forfara sa. Jag skall ater anfora exempel fran England. Dar
medger man avdrag av anda till 1/12 eller i vissa fall 1/6 av inkomsten far
forsakringspremier, vilken utgift dock skall styrkas me.d kvitto. Man har nu
formodligen av finanstekniska hansyn har sankt avdraget fran 200 till 100

kronor. Jag tror icke, att det hade varit behovligt. Om det endast varit
den orsaken, som spelade in, hade det ju varit mycket enkelt att ordna saken
vid den nyss on1namnda familjebeskattningen, genom att gora hustruavdraget
storre oeh ortsavdraget mindre eller byta ut dem mot varandra. Harigenom
skulle n1an visserligen ha fatt den fruktade ungkarlsskatten, men staten skulle
ha fatt samma skatteinkomster. En sadan anordning skulle myeket val ha
kunnat kompletteras med att man hajt avdraget for premier oeh liknande
besparingar i legala former. .

En sak, som ocksa berares i lagen, ar kapitalskatten, som ju verkar
nagot ojamnt. Det finns aktiebolag, vilka under flera ar ieke lamnat nagon
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utdelning, men vilkas aktier dock ha ett kursvarde. Detta yarde skall varje
ar upptagas som formogenhet, pa vilken beraknas skatt sasom av inkomst
till 1/00 av vardet. Om man ·nu anser, att inkomst av formogenhet skall be
skattas hogre an inkomst av arbete, ar det darfar ieke nodvandigt att aven
beskatta kapitalet, nar det ieke ger nagon inkomst. Man skulle myeket val
kunna ordna den saken sa, att man Himnade ett visst 'proeentuellt avdrag for
arbetsinkomst oeh beskattade kapitalinkomsten, nar den farefanns.

Detta ar i huvudsak de erinringar, som jag anser aro att gora mot det
foreliggande forslaget. Enligt min uppfattning skulle det vara 1yckligt, om
en hel del andringar kunde erhallas.

Jag skulle vilja sluta med att framhaJla en annan sake Sa lange kom
munalskatten byggde pa den bevillning, som faststalles vid foregaende ars
taxering, kunde det ju ha sitt berattigande att skatten kom tva ar efter det
ar, den· intjanats. Nar nu, som farutsattes i farslaget, kommunalskatten blir
fristaende oeh inkolTIstskattefarordningen pa satt och vis blir ett bihang till
denna, ar detta icke langre nadvandigt. Det yore darfor anskvart att flytta
fram kommunalskatten ett ar, sa att man finge bade kOmlTIUnal- och stats
skatten aret efter det, da man haft inkomsten. Harigenom skulle nog det
allmanna kunna besparas en hel del for]uster pa grund av att enskilda eller
faretag. under mellantiden ga i konkurs. Skatten skulle da ieke heller komma
att i sa stor utstrackning drabba efterlevande starbhusdeHigare, far vilka
amma-TIde on1standigheter foreligga, sa att skatten darfor maste efterskankas.
Jag tror darfor, att det varit lyekligt, om man oeksa hade tankt sig en av
kortning av tiden, inom vilken skatten skall erlaggas.

Jur. dr C. Kuylenstierna: Om jag skall bemota hela den langa lista
av anmarkningar, som har kqmmit fratTI, riskerar jag latt att bli en smula
langrandig, men jag skall forsaka att fatta mig sa kort som mojligt. Jag
tillater mig att borja med det sista florilegiet.

Vad betraffar den berorda fragan om .berakning av ayskrivningar och
fragan om beskattning vid farsaljning av inventarier, har denna fraga varit
foremal far ingaende behandling i ett betankande av 1924 ars skattebered
ning, vari jag hade del. Finansministern uttalar emellertid i propositionen,
att han ieke haft tillfalle att nu taga upp detta betankande till provning.
Han vander sig likval icke mot de principer, som uttalats i ifragavarande
betankande, utan forklarar endast, att han anser, att fragan fortjanar att
ytterligare pravas. Saken ar alltsa uppmarksamrnad.

Vad betraffar beskattningen av bostadsforeningar ar det riktigt, att det
i en paragraf star foreskrivet, att medlemmarnas inbetalningar skola beskattas
hos foreningen. I den faljande paragrafen foreskrives emellertid, att samma
belopp i stallet skall avdragas vid beskattningen av medlemmarna. Nagon be
skattning av inbetalningarna ifragakommer salunda ej.

Det gjorda papekandet, att gifta personer kunna komma i en samre
stallning i beskattningshanseende, ar ingalunda nagot nytt. Jag tror dock
icke, att denna merbeskattning inverkar myeket pa om vederborande skola
komma att gifta sig eller ej, ty det ror sig om sa sma belopp. Vad som
emellertid i detta sammanhang bar namnas ar, att forhallandet givetvis har
uppmarksammats. Det star salunda i propositionen, att »ett sarskilt skal att
'medgiva ett jamfarelsevis stort. avdrag aven far hustrun ligger emellertid i
det ofta oeh, savitt jag kan finna, ej utan fog averklagade farhallandet, att
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akta makar komma i en i beskattningsavseende samre stallning an de, som
leva tillsammans utan aktenskap, oeh att den fria sammanlevnaden darigenom
pa visst satt uppmuntras. Atminstone far narvarande synes. nagon annan
lamplig utvag att i nagon man neutralisera detta. missfarhallande knappast
sta till buds an att medgiva ett jamfarelsevis stort skattefritt avdrag far
hustrun» (Kungl. Maj:ts proposition ar 1927 nr 102, sid. 252).

Fragan om ortsavdrag far utlanningar, d. v. s. far i riket ej mantals
skrivna. personer, ligger till pa det sattet, att praktiskt taget redan TIU ana
de, med vilka vi ha att rakna, ha ratt till sadana avdrag. Det farha11er sig
namligen sa, att i handelstraktaten med Tyskland har sadan ratt medgivits,
oeh tack yare klausuler om behandling som mest gynnad nation ha darmed
praktiskt taget aven alla andra nationers undersatar fatt sanlma r~itt. . Dess
utom sammanhanger denna sak med motsvarande behandling av svenskar i
utlandet. Man har gatt in far prineipen, att sa snart det galler oinskrankt
skattskyldiga personer, skola de 'atnjuta skattefria avdrag, yare sig de aro
svenskar eller utlanningar.

Aktiebolagsbeskattningen berardes endast obetydligt, Inen revisor Lindahl
framhall, att det ieke skulle erbjuda nagon starre svarighet att astadkomma
enkelbeskattning, oeh han hanvisade i detta sammanhang till den engelska
lagstiftningen. Ja, det ar naturligtvis ingen konst att astadkomma enkelbe
skattning, nar det ar" fraga oin statsbeskattningen, men beskattar man bara
hos aktieagarna, betyder det 40 miljoner kronors minskning av statsinkomsterna,
vilket belopp da maste tagas ut av andra, oeh det ar. ju oeksa en sak att
taga hansyn till. Betraffande kommunalskatten kan det engelska systemet ieke
aberopas, ty den engelska kommunalskatten vilar pa en helt annan grund, i
det att den genomgaende utgar en fastighetsbeskattning. Hos oss har man
darfar skal att taga hansyn till den kommunala beskattningen mera an man
behaver gara det i England. . "

Emellertid har ju finansministern utlovat en utredning just pa denna
punkt ur helt andra oeh starre synpunkter, namligen i vad man den svenska
industrien ar stalld i en ogynnsammare stallning an andra landers industrier.
Detta ar en synpunkt av sadan beskaffenhet, att vilken standpunkt man an
har betraffande fragan om rattvisa i detta avseende, man har anledning att
taga hansyn till den. Det ar en rent nationalekonomisk fraga.

Jag tror ieke, att det skulle vara sa varst enkelt att farfara pa. det satt,
som ifragasattes, att aktieagaren skulle betala halva skatten till den kommun,
dar bolaget har sin verksarnhet, oeh den andra halften i den kommun, dar
han bor. De, SOin sysslat med taxeringsarbete, skulle nog finna ett sadant
system ogenomfarbart. Onl en persom ager aktier i manga bolag, skulle han
betala skatt till en hel mangd olika kommuner. Svenska Handelsbanken har
exempelvis kontor pa 240 platser, oeh varje aktieagare skulle da betala skatt
till 240 olika komn1uner.

En annan fraga, som togs upp, gallde avdrag av ett faregaende ars
farlust vid inkomstbeskattningen. Sadant avdrag far ju nu ieke ske. Detta
forfaringssatt har emellertid i start sett gammal hemul i· var ratt, oeh det
skulle medfara hogst betydande foljder, om man nu gave sig till att andra
pa denna prineip. Nagot sadant har for avrigt ieke if!agasatts fran nagot
hall. Daremot finns det intet hinder far en naringsidkare att vardesatta sitt
lager efter konstanta priser. Det finns prejudikat fran regeringsratten pa att
ett sadant forfaringssatt godkannes.
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Nasta punkt gallde avdrag for farsakringspremier. 1\1an maste ju arligt
erkanna, att det ar en ytterligt liten fraga sett ur de enskildas synpunkt,
huruvida man skall fa draga av 100 eller 200 kronor. . Men man maste ju
sHilla om, att de pengar, som man ieke far in genom att medgiva det starre
avdraget, . maste anskaffas pa annat satt. For ovrigt ar det ieke sant, att
propositionen skulle i avseende a farsakringsavgifter stalla sig pa en genom
gaende ofarmanligare standpunkt an de nuvarande bestammelserna, ty be
traffande en n1yeket stor oeh viktig gren, namligen pensionsforsakringen, med
giver propositionen fulla avdrag for pensionsavgifter alldeles oavsett dessa
hundra kronor. Detta har fareslagits for att fa full overensstammelse med
vad som for narvarande galler betraffande pensionsavgifter for statstjansteman.

Vad tormagenhetsbeskattningen angar vill jag ieke saga nagot annat an
att det ar en beskattningsform, SOln finns i flertalet andra lander oeh att
den hos oss sannolikt ar relativt formanligare for de skattskyldiga an i andra
lander, i det att man far tillgodogora sig de skattefria avdragen aven for
den 1/00 av farmogenheten, som lagges till inkomsten. Aven denna sak ligger
emellertid sa pass djupt, att ett avskaffande av denna beskattning icke satts
i fraga.

Revisor Lindahl kom till slut in pa fragan om beskattningsaret, oeh,
savitt jag icke missuppfattade honom, onskade han, att man skulle arrangera
det sa, att kommunalskatten betalades aret efter det, inkomsten hade fartjanats.
Hur det skall ga till, ar jag dock ieke i stand att rakna ute Aret efter det,
da man haft inkomsten, skall man deklarera densamma. 'raxeringsarbetet
tar sin tid, nagra manader, oeh blir ieke klart farran frampa hasten. Da
faststalla kommunerna sina stater for det faljande aret. Man kan alltsa ieke
bestamma den kommunala utdebiteringsptoeenten, farran detta skett, oeh forst
darefter kan uppborden aga rum. Uppenbarligen funnes intet hinder att
uppbara kommunalskatten i november eller peeember, alltsa ungefar samti
digt med kronoskatten, men jag vill ifragasatta, huruvida nagon verkligen
skulle vilja betala bade kronoskatt oeh kommunalskatt strax fore jul.

Harmed tror jag, att jag gatt igenom det huvudsakligaste av den siste
talarens anmarkningar, och kommer sa till professor Jonsons uttalande. Be
betraffande detta har jag dock ieke sa myeket att saga. Den avvagning, som
han ifragasatte for den av honom berarda fragans lasning efter delvis andra
linjer an vad propositionen foreslar, har i nagon man varit under overvagande.
I vad man den kan komma under overvagande aven i framtiden, ar nagot,
som jag ar forhindrad att yttra mig on1.

Jag skall da overga till inledarens anforande. Hans kritik av farslaget
var jll ytterst syn1patiskt hallen. Den utgick huvudsakligast ifran lat oss
saga doktrinara utgangspunkter, enligt min mening med ett ratt naturligt farbi
seende av andra synpunkter, som mahanda forutom de anforda kunna inverka
pa fragans losning. Detta gar, - att jag skulle vilja saga, att aven om de
synpunkter, som han framfarde, i ratt stor utstrackning under vissa givna
farutsattningar kunde vara riktiga, ar jag alldeles overtygad om att de aro
det endast i mycket begransad utstraekning med de utgangspunkter, med
vilka vi ha att praktiskt rakna i olika avseenden. Vad jag harmed menar,
skall kanske framga av det faljande.

Den farsta stora fraga, som faredragshallaren berarde, gallde fragan om
skatteovervaltringen. Om den yttrade han, att den icke var stort svarare an
andra den ekonomiska prisbildningens problem. For egen del tror jag, att
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om man verkligen forsoker tranga till botten av detta problem, mater man
manga stora svarigheter. Foredragshallaren aberopade bland annat professor
Wieksells utredning pa detta omrade. I det hanseendet tillater jag mig aven
att aberopa honom sasom ·en auktoritet far att denna fraga ar verkligt svar.
Han framhall namligen i ett 'sakkunnigutlatande ar 19 I 9, hur svarlast detta
problem ar, och han forklarade sig ieke vilja inga pa skatteavervaltringens
svarlasta problem.

Nu vill jag saga, att om n1an gar in sa jamforelsevis obetydligt pa det
ifragavarande problemet som vad faredragshaJlaren gjorde, kan man nog gara
det utan starre svarigheter. Vid ett foregaende tillfalle tror jag mig ha fram
fort nastan exakt samma synpunkter som foredragshallaren betraffande saval
jordbruksfastigheter som fastigheter i stade Det ar mojligt, att det vid nar
Inare studium av vara uttalanden skall visa sig forefinnas nagon nyansolikhet,
men huvudsynpunkten har varit densammma. Jag ar ju personligen enga
gerad i den foreliggande, propositionen, sa att den omstandigheten, att skatte
overvaltringsproblemet icke narmare beroits i densamma, bor kanske ieke
tydas pa det sattet, att problemet har forbisetts. Jag skulle' vilja aberopa
en ganlmal historia om tentanden, som av en kamrat tillfragades, om han
klarat sig, oeh som svarade, att det blev kunskaper over.

Betraffande denna fraga vill jag aven tillagga, att foredragshallaren i sin
kritik utgick ifran sasom sjalvklart, att ifragavarande skatter ieke borde fa
overvaltras. Atminstone utdamde han bade .naringsskatten oeh skatten pa
byggnader i stad med den motiveringen. Det ar nog riktigt, att narings
skatten skulle ha sadana konsekvenser i fraga om overvaltring, att man far
denskull ieke anser sig bora reflektera pa den, men darmed har man ieke
sagt, att det over huvud taget ar orimligt att ha en skatt, som ar overvalt
bar. En skatt pa fastighet i stad ar ingalunda orimlig, ehuru den kommer
att verka som en indirekt skatt. Det ar sant, att hyresgasterna fa bara
skatten genom tillagg till sina hyror, men det ar kanske ieke nagon storre
olagenhet. Man kan ieke avfarda en skatt endast med den motiveringe'n,
att den kan overvaltras, utan fragan ar, om det sker en olamplig over
valtring.

Den engelska skatten pa jord kommer uppenbarligen i mycket stor ut
straekning att overvaltras pa hyresgasterna. Ana, som bo i London, betala
skatt till kommunen i form av tillagg till sina hyror i ungefarlig proportion
till dessa. Det ar ju ingenting, som hindrar, att man kan tanka sig att ha
nagot liknande hos oss. \7arfar overvaltringsproblemet ieke har upptagits i
storre utstrackning an som skett beror uppenbarligen pa att man ieke fore
slagit nagon andring i huvudsak i vad som nu galler. Hade man gatt in
far en forandring, som inneburit en omlaggning av skattebordan, hade man
naturligtvis haft anledning att i storre omfattning an somnu skett verkligen
berora denna fraga.

En annan fraga, som sammanhanger har~ed, ar, huruvida den nn fore
fintliga garantiskatten ar amorterad, med andra ord om garantiskattens existens
har foranlett, att saluvardet pa fastighet ar lagre an det skulle ha varit utan
denna skatt. Som skal for sin uppfattning, att en sadan amortering ieke
skulle ha agt rum, drog faredragshallaren fram fragan om prisbildningen, hur
det skulle lona sig att plaeera kapital i fastigheter. Far den, som icke be
hovde lana, skulle det vara utomordentligt lonande att plaeera sina pengar
pa det sattet. Jag farestaller mig, att foredragshaJlaren darvidlag har forbi-
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sett en o111standighet, som har den mest patagliga inverkan pa prisbildningen
betraJfande jordbruksfastigheter, namligen den betydelse, som arbetstillfallet
har far praktiskt taget varje liten fastighet. En jordbrukare kaper en fastig
het ieke blott far att fa ranta pa sina nedlagda pengar utan far att fa ett
tillfalle att utnyttja sin egen oeh sin familjs arbetskraft pa ett satt, som annars
icke skulle kunna komma i fraga. Dessa smabrukare kunna darfor utan
tvivel betala mera for fastigheten an som eljest skulle ske. Priset pa sma
fastigheter i sin tur paverkar uppenbarligen aven priset pa jord i avrigt. Jag
tror, att man kan vaga det pastaendet, att den verkliga avkastningen a det
kapitaI, som ar placerat i jordbruksfastighet, ingalunda uppgar till det far
kapitalplaceringar vanliga. Da faredragshallarens resonemang vilade pa att
det skulle lona sig att plaeera kapital i fastighet, da den ej behavde belanas,
faller hans resonemang, savitt jag forstar, pa den punkten.

Jag ar i sjalva verket overtygad om att garantiskatten pa fastigheter i
myeket stor utstrackning inverkat pa prisbildningen. Foredragshallaren drog
litet senare i sitt resonemang upp fragan, hur det skulle stalla sig i en
kommun med mycket haga skatter. Ja, funnes bara inkomstskatt oeh ingen
fastighetsskatt, skulle sakerligen den fragan stalla sig pa ett helt annat s~tt

an vad den nu gar. Just den omstandigheten, att' fran varenda fastighet ut
gar en konstant skatt, som man icke kan komma undan yare sig i en skatte
tyngd kommun eIler i en annan, har sakerligen ieke kunnat undga att astad
komma olikheter i fastighetsvardena. Jag tror ieke det ar riktigt att man har
endast saker en analogi till grundskatterrias avskrivning, utan resonemanget
ager fullstandigt allman giltighet. Aven toredragshallaren sade, att det agde
giltighet betraffande fristaende 0 bjektskatt pa fastighet. Daremot kan man
majligen icke vaga pasta, att hela garantiskatten ar amorterad. Det ar nagot,
som det ar ytterligt svart att yttra sig om.

Betraffande fragan om prineiperna for skattesystemet, fristaende objekt
skatt eller garantiskatt, tillkommer det ieke mig att yttra mig i detta sam
manhang. Faredragshallaren drog fram en del svarigheter, som aro farknip
pade med ett system med garantiskatter, oeh de huvudsakligaste av dem aro
nog oeksa framhallna i propositionen. Jag tror emeIlertid ieke, att alla dessa
svarigheter aro sa ofantligt stora.

I detta sammanhang kom foredragshallaren in pa fragan om fardelning
av galdrantor pa olika inkomstkallor. Det farefall mig, som om han ansag
det lampligt att fordela dessa rantor pa grundval av vilka tillgangar som
lago sam hypotek for vederborande skulder. Detta farslag har propositionen
avvisat, oeh det vill synas, som 'om man skulle komma fram till myeket
underliga resultat pa det sattet. Det ar ju ytterligt vanligt, att ett faretag,
sam handelsevis behaver pengar, slungar in en inteckning i en bank far att
fa ett billigt lan, utan att denna plaeering har det minsta att gora med
vederborandes inkomst i den kommun, den fastigheten ligger.

Den andra stora fraga, som inledaren berarde, var fragan om skatte
kallornas fordelning oeh forh~Hlandet till skatteutjamningen. Jag skulle dar
vidlag vilja stalla en fraga till inledaren, huruvida hart mojligen oeksa har
last propositionen om skatteutjamningen oeh det betankande, sam skattebe
redningen pa sin tid avgivit i detta arende. Jag fiek den uppfattningen, att
sa ieke var farhallandet. Det ar namligen sa, att i det betankandet har
framhallits en hel del av de synpunkter, som foredragshallaren nu drog fram,
oeh bland annat fragan am sambandet mellan skattekallornas fardelning oeh
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skatteutjamningen. Det star citerat i propositionen om skatteutja.mningen, att
»bristen pa tillrackliga beskattningsfaremal kan majligen i nagot fall bero pa
bristfalligheten i aven ett val ordnat beskattningsvasen. Tekniska skal gara
det omajligt att astadkonlma den fordelning av beskattningsfaremalen, som
man rnahanda eljest skulle finna mest ratione11. Man kunde exempelvis finna
det rattvist, att inteckningshayare skattade far sin inkomst av inteckningarna
i den kommun, dar vederbarande fastighet yore beUigen, men ett dylikt krav
pa rattvisa larer det ej vara praktiskt majligt att tillgodose. Ett annat i stor
utstraekning praktiskt taget olosligt skatteproblem galler fordelning av inkomst,
som atnjutes i en kommun av person, som bor i en annan kOlllmun (Kungl.
Maj:ts proposition ar 1927 nr 205, sid. 22). Fragan om fardelning av in
komst for en person, som bor i en kommun oeh har verksamhet i en annan,
har i sjalva verket mycket ingaende behandlats under olika skeden av for
arbetena till det foreliggande forslaget.

Inledaren uppstallde har intresseprincipen sarskilt i den form, som den
fatt i professor Wieksells system oeh senare av docenten Lindahl. Jag far
nu saga, att jag tyeker nog, att professor Wicksells oeh doeenten Lindahls
framlaggning av denna sak i verkligheten te sig nagot olika varandra. I
vissa anseenden likna de" varandra, nlen jag ar icke saker pa att professor
Wicksell, atminstone da han forst framlade sin teori, skulle vara benagen att
dra de konsekvenser! som docenten Lindahl sedan dragit. Emellertid for
haUer det sig pa det sattet, att fragan am intresseprineipens berattigande
saknar resonans atminstone has de fiesta personer, som under de senare
aren tagit upp denna fraga till diskussion. Den var foremal for mycket
dryftande i 1920 ars proposition, som utgick fran intresseprineipen i den
man, det var mojligt att tillampa den. Nu har nlan sUillt sig pa den stand
punkten, att kommunerna ha behov av fastigh"eterna sasom beskattningskalla,
och i ovrigt staller man sig pa inkomstbeskattningens princip.

Ett problem, som sammanhangde med vad foredragshallaren i detta av
seende yttrade, gallde lat oss saga den rent ekonomiska utplaeeringen av
vissa utgifter. Jag fick nu icke riktigt kl art far nlig, hur foredragshallaren
menade, att det sku11e ga med ett foretag, som ligger i en myeket skatte
tyngd kommun, om det skulle skatta aven till en annan kommun, som hade
det battre sta11t, darfor att man kunde antaga, att det ieke fanns tillracklig
anledning att beskatta ett foretag bara i den kommun, dar beskattningsfare
nlalet finns. Jag maste naturligtvis medgiva, att am man skulle ga in for
intresseprineipen efter de grunder, som foredragshallaren tankt sig, med even
tuellt sarskild representation for fastigheterna o. s. V. t skulle resultatet onek
ligen kunna tankas bli en nagot lagre skatt for detta naringsforetag, men
hur skulle det da ga for de andra i kommunen? Man far ju tanka pa, att
dar icke finnas manga andra beskattningsforemal. Skatten skulle da stiga
anda mera for de andra, oeh kommunen skulle bli anda mera avfolkad. Man
kan jn saga, att det ar ekonomiskt riktigt. ViII man fa till stand en av
folkning av skattetyngda kommuner, kunde det kanske vara lampligt och
riktigt att ga den vagen. Da ger man de ekonomiska krafterna fritt spel.

Har tillkommer emellertid en annan sak, namligen de aligganden, som
staten lagt pa kommunen. Staten har sagt, att det skall" vara ett kon1munalt
aliggande att sorja for fattiga oeh for skolvasendet. Om de ekonomiska
krafterna fritt fatt verka, hade antagligen denna kommun ingalunda lagt sig
till med den fattigvarden eller" med det skolvasendet. Staten har alltsa tvingat
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kommunen i fraga att gora dessa ur dess egen synpunkt oekonomiska ut
gifter. Det ar da icke mer an rimligt, att staten ocksa gar sitt till for att
undanroja de ingrepp i den naturliga utvecklingen, som pa det sattet kom
mit till stand, eventuellt genom nagon skatteutjamning. Det ar namligen sa,
att skatteutjamningen anvandes egentligen for sadana andamal, sam staten
har palagt kommunerna.

Jag vill framhalla, att skulle man tanka sig att losa fragan om fattig
yard och skolvasende efter intresseprincipen, skulle det nog bli daligt sta11t
med dem bada. I detta avseende kan jag pa nytt aberopa professor \Vick
sell, som brukade framhalla, att han visserligen hall pa intresseprincipen men
att det fanns vissa utgifter, som det allmanna maste taga pa sig, for sociala
andamal, dar intresseprincipen absolut icke lampade sig. Och tacka for det!
Tank pa en fattigvardsutgift for en viss person. Den fattiges intresse av
den behovstillfredsstallelse, han far av kommunen, ar precis lika TIled till
godoseendet av alla hans primara bebov. Av intresseprincipen skulle har
folja, att han skulle betala lika mycket i skatt som han far av kommunen,
och andra personer skulle betala mycket litet. Ett naringsforetag skulle ju
dock aven med intresseprincipen kunna alaggas att betala en del, ty det
kan ju icke vara bra for detta foretag att ha. en mangd oforsorjda per
soner i trakten, som kanske icke kunna forsorja sig pa annat satt an genom
att stjala.

Fragan om fordelning av skattekallorna i avrigt ar i ovanligt hog grad
ett praktiskt problem. Man maste nog forsoka ]osa detta problem sa, att
man ger de 2 400 landskommunerna i landet, varav manga aro mycket sma,
sa goda beskattningsfaremal som majligt. Man far loY att prota av pa ratt
visan. Det ar sa svart att veta, vad som ar den ratta placeringen av beskatt
ningsfaremalen, att man fardenskull ansett sig bora ga efter schablon, och
man maste gora det av taxeringstekniska skal. Det kan fartjana anmarkas,
att inkomst av naringsfaretag och inkomst av fastighet i den internationella
beskattningsratt, som nu haIler pa att utveckla sig, tillfares just det land, dar
faretaget eller fastigheten ligger. Jag tror for min del, att just nadvandig
heten att se till, att komrnunerna fa sina sakra beskattningsforemal, ar den
avgarande synpunkten i fraga om kommunalskattefragans losning. Med korn
munalskattefragan sanlrnanhanger sedan uppenbarligen i viss man [ragan om
statsbeskattningen.

Faredragshallaren drog pa ett sUille [ram ett ex~mpel och talade om,
att rned "det och det beskattningssysternet far man ett beskattningsunderlag
av 100 kronor men i ett annat system far man ett beskattningsunderlag av
600 kronor, d. V. s. skatten blir sex ganger sa store Inledaren har darvid
forbisett vad som ar det vasentliga i hela kommunalskatteproblemet, nalnligen
att det alltid ar samma utgiftsbehov, som skall fardelas. Det ar skal att
komma ihag detta i synnerhet betraffande kommunalskatten. Sa snart det
galler en viss utgift i en viss kommun, skall denna slas ut pa komrnunens
olika medlemmar. Huruvida den ene far betala mer eller mindre ar en fraga
far sig, men samrnanlagt fa kommunens medlemmar betala precis lika mycket i
skatt .vid det ena systemet som vid det andra. Vore det sa, att samtliga skulle
traffas av den skatt, sonl inledaren berorde, bleve skatten ingalunda sex ganger I

sa stor utan precis lika stor som forot. Detta farhallande modifierar naturligtvis
en stor del av de synpunkter, som eljest skulle kunna anlaggas pa detta pro
ble·ill.. Vad man drar av pa ett hall, far man taga igen pa ett annat. Det-
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samma galler i viss man oeksa betraffande statsbeskattningen. Jag aterkom
mer har till fragan om farsakringspremierna. Finge skattebetalarna draga av
200 eller 500 kronor far farsakringspremier, finge man uppenbarligen skaffa
igen den darigenom uppstaende skatteminskningen pa annat hall, vilket gi
vetvis medfar nagon lattnad far dem, som betala dessa premier, men inga
lunda far de andra. Pa samma satt ar det med avdragen far akta makar.
Over huvud taget kan man peka pa en hel rad av lattnader, som man myeket
garna skulle vilja genomfara, men det blir andra-, som fa betala. Man maste
standigt konlma ihag, att vad man tar pa ena ballet skall avvagas mot vad
man ger pa det andra, oeh att man vid varje sarskilt problem alltid maste
ha avvagningen far agonen.

Professor Nils W'ohlin: Samtidigt med arbetet pa infarandet av en
modern inkomst- oeh farmagenhetsbeskattning har i landet farberedde man
som bekant en daremot svarande reformering av den kommunala beskattningen.
Redan de aldre utredningarna i amnet syftade till att in'rara en kommunal
inkomstskatt jamval far fastighetsagare. Hartill vill jag endast i farbigaende
namna, att man nog kan fraga sig om tiden varit mogen far infarandet av
en sadan beskattning, med hansyn till de svenska jordbrukarnas mangahanda
differentierade inkomster oeh utgifter. De ha i det stora hela annu ieke
hunnit fram till en ordnad bokfaring, oeh deklarationstvanget maste darfar
far dem vara sarskilt besvarligt. Man har emellertid Himnat dessa betank
ligheter a sido oeh infart en kommunal inkomstskatt aven far fastighetsagare.

Kommunalskattefragan aktualiserades genom den farskjutning i inkomst
farhallandena mellan olika yrkesgrupper, sam kristiden farde med sig. Man
ville avagabringa en rattvisare fardelning mellan de olika grupperna av skatt
dragande, oeh man var, som jag tror, enig om att kristidens erfarenheter
gjorde en sadan reform nadvandig. Darvid kom fragan om »objektbeskattning»
elIer »garantibeskattning» att spela en enligt min mening alIdeles far stor
roll i den politiska diskussionen, ty denna tidsfraga ar egentligen mera av
skatteteknisk an av intressepolitisk natur. Det ar ju namligen sa, att man
med ett system med objektbeskattning oeh ett system med garantibeskattning
kan astadkonlma alldeles samma avvagning ifraga om den kommunala skatt
skyldigheten mellan de olika intressegrupperna i en konlmun. Man kan ordna
en objektbeskattning sa, att den verkar mera tyngande an en viss garantibe
skattning, men man kan oeksa ordna den sa, att den verkar mindre tyngande.
Det beror pa avvagningen av de s. k. repartitionstalen. Jag hyser uppfatt
ningen, att den avervaltring pa mera an 50 % av det kommunala skattetryeket
pa jordbruksfastigheterna inom landet, som enligt finansministerns meddelande
har agt rum genom 1920 ars provisoriska reform, sakerligen har blivit vida
starre an de fiesta av garantiskattesystemets davarande anhangare trodde. Ja,
jag haIler det far majligt, att ett antagande av herr Swartz' farslag skulle ha
medfart en mindre tunga an provisoriet atminstone far en stor del av landets
jordbrukare. Pa grund av garantiskattesystemet ha far jordbrukarna endast i
ringa utstraekning kunnat utnyttjas de skattefria avdragen.

Jag har med dessa ord velat nagot redueera proportionerna av den
berarda stridsfragan. Far min personliga del far jag nu liksom alltid farut
deklarera, att jag anser det system, dar den for kommunens behov av skatte
kronor under depressionstider nadvandiga garantien far formen av fristaende
objektskatter, vara det rationellare, oeh detta ieke minst ur jordbruk~rnas
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egen synpunkt. Darigenom avUigsnas som bekant, son1 inledaren riktigt an
markte, den nu bestaende betydande orattvisan nlellan skuldsatta oeh ieke
skuldsatta jordbrukare, oeh darigenom framjas oeksa, vad inledaren aven pa
pekade, den jordlosa befolkningens stravanden till forvarv av egna hem. In
tressetvisterna mellan lontagare oeh fastighetsagare kan man mildra, vilketdera
systemet man valjer, ty man kan na samma repartition dem emellan i skatte
tryek. Vill man emellertid at skattesystemet ge en god konstruktion oeh vill
man skapa rattvisa mellan de olika jordagarna, sa ar en fristaende objekt
beskattning vid sidan av den kommunala inkomstskatten den battre anord
ningen. Det ar min forhoppning, att man med tiden skall komma att inse
den saken.

Det var en punkt i inledningsforedraget, mot vilken jag har maste an
mala en avvikande mening. Inledaren fraInholl, att nar man soker efter
sadana skatteunderlag, varom nu ar fraga, sa bor man, savitt jag fattade
honom ratt, ieke reflektera pa annat an en fastighetsskatt pa sjalva jorden.
Han riktade en skarp kritik mot forslagen till naringsskatt, oeh han motive
rade sitt avstyrkande av en dylik skatt eller nagot daremot svarande huvud
sakligast med tva skaI. Det ena skalet var, att ett naringsforetag, som ej ar
jordbruk, ieke star i ett sadant oupplosligt sammanhang med kommunen, att
man ur intressepolitiska synpunkter kan motivera en speeiell objektbesk:~.ttning

av ett sadant foretag. Han anforde exempelvis, att ett industriellt foretag
ieke har samma intresse av skolvasendet inon1 kommunen som vad fastighets
agarna ha. Men yare sig man aecepterar intresseprineipen eller ej, forefaller
det mig att en sadan standpunkt icke ar riktig. Det ar val andoek sa, aU
ett dylikt foretag skapar hogst betydande utgifter t. ex. just for skolvasendet,
oeh dessa utgifter komma ju barnen till de i foretaget anstallda arbetarna
till del lika val som barnen till fastighetsagarna. Jag har svart att forsta,
att man kan bestrida riktigheten av att aven ett industriellt foretag ger an
ledning till komn1unala utgifter, som sta i ett ganska intimt sammanhang med
foretagets existens i kommunen, aven om detta f6retag i olikhet med en jord
bruksfastighet mojligen kan forflyttas till en annan plats i riket. Inledarens
andra huvudskal emot tanken pa att komplettera fastighetsskatten pa jord
bruksfastighet med nagot slags objektbeskattning pa andra foretag lag i hans
teori om skatteovervaltringen. Han forklarade, om jag fattade honom ratt,
att ett annat naringsforetag an jordbruk har formaga att i viss man overvaltra
den naringsskatt, som man eventuellt lagger pa detsamma, i form av hogre
varupriser pa de konsumerande folklagren, oeh enligt hans teori borde en
objektbeskattning ieke fa konstrueras sa, att en dylik overvaltring skulle kunna
mojliggoras. I motsats hartill, framhon han att en galdbunden jordbrukare
saknar all mojlighet att overvaltra sin fastighetsskatt pa andra. Jag far har
emot anmarka, att jag dels ieke ar saker pa riktigheten av hansutgangspunkt,
att en skatt av ifragavarande natur nodvandigtvis maste vara sa konstruerad,
att den ieke kan overvaltras - nagot SOln ju ocksa den foregaende talaren
framholl - dels att det finns vissa granser for overvaltring av ett narings
foretags beskattning, bI. a. bestan1da av den tullagstiftning, som vi ha har
i landet.

Inledaren anforde vidare, att om man inforde en naringsskatt, sa skulle
kapitalet flyttas over fran mera kapitalkravande foretag till mindre kapitalkra
vande med darav foljande kapitaloverflod, sankta rantesatser, utvandring av
kapital, minskad foretagsamhet oeh okad arbetsloshet. Atminstone var det
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huvudtankegangen i hans anfarande. Men detta av en sund uppfattning upp
burna resonemang har tilUimplighet a varje slag av beskattning av produktiva
faretag, som gar aver rimliga granser. Det farefaller mig darfar ieke fullt
ratt att rikta denna invandning just mot tanken pa inforandet av en varsamt
utformad objektskatt pa andra faretag an jordbruk. Skulle jag emellertid far
ett agonblick aeeeptera inledarens tankegang, sa forefaller det mig, som om
han ratt beUinkligt underskattade svarigheterna far den naring, som enligt
hans mening ensam skulle drabbas av garanti- eller objektbetkattningens tunga,
namligen jordbruket. Om den galdbundne jordbrukaren saknar formaga att .
pa nagot satt overvaltra den pa honom lagda fastighetsskatten oeh ensam
bland alla naringsidkare inom kommunen traJfas av en dylik beskattning, da
har man stallt den svenska jordbruksjorden i en sarsUillning i det kommunala
beskattningsvasendet, en sarstallning som ieke ar motiverad av intresseprin
eipen oeh sam ieke heller ar motiverad av jordbruksnaringens ekonomiska
lage oeh rantabilitet i vara dagar. Det bor vid detta tillfalle ieke fa HiJnnas
oemotsagt, att vad som inledaren har anforde star i strid mot vad som ur
nationalekonomisk synpunkt oeksa ar myeket viktigt, namligen stravandet att
forbattra var svenska modernarings ekonomiska stallning, viIken under de
gangna depressionsaren blivit sa hart skadad oeh som for narvarande ar
sadan, att jordbruket sannerligen ieke tal att i det svenska kommunalskatte
systemet ensamt staJlas som garanti far kommunernas tillgang a skattekronor
under depressionstider. Inledaren har mojligen ratt i att den s. k. narings
skatt, som pa sin tid fareslogs, nu har »saligen avsomnat», men det kan ju
handa, att det kan ga med detta lik som med vissa andra, namligen att det
kommer att titta oeh titta ganska starkt.

Betraffande den kung!. propositionen i denna del vill jag tilHigga, att
det alltid forvanat mig, att man fran naringslivets sida - naringslivet som
vi ju alla vilja varda - sa starkt riktar sig mot att industrien skulle vid
sidan av jordbruket i skalig grad bidraga till kommunernas behov av skatte
kronor under daliga tider, samtidigt med att man under diskussionen harom
agnar val liten uppmarksamhet at den vidunderliga skatt, som heter kommunal
progressivskatt. Jag tillhor dem som anse att progressivitet endast bor fore
komma i den statliga beskattningen, medan progressivitet i den kommunala
beskattningen ar bade prineipiellt sett irrationell oeh praktiskt sett i manga
hanseenden oHimplig oeh skadlig. Den kommunala progressivskatten infardes
genom 1920 ars provisorium, oeh om man jamstaller den med de samtidigt
vasentligt hojda skattefria avdragen framtrader ju progressiviteten sasom all
deles enorm. Jag undrar, om det over huvud taget finns nagra lander, som
kunna forete ett motstyeke till en sadan progressivitet. Nar nu denna kom
munala progressivskatt ieke har sin plats i ett kommunalt skattesystem, varfor
har man da icke fran naringslivets sida sokt att fa bort densamma mot att
man aeeepterat en forstandigt konstruerad oeh rnattligt avvagd naringsskatt
vid sidan av fastighetsskatten, sa att kommunerna under depressionstider kunna
repliera pa bada? Jag' tror, att f6retagsamheten i Sverige skulle vinna pa ett
sadant byte. Jag far erinra om att den kommunala progressivskatten forsta
aret gay nagot over 50 miljoner oeh, savitt jag minns, det sista aret uppgiek
till nagot over 20 miljoner kronor. Jag tror, att ll1an vid narmare granskning
skall finna, att i de kommuner, dar' aktiebolag forekomma, ar det dessa, som
betala en hogst vasentlig oeh proportionsvis ieke ratt utmatt del av den kom
munala skattebordan.
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Betraffande fars1aget att bibehaJla progressivskatten men att sUi ut den
nuvarande kommunandelen pa landstingsomnldena har jag svart att farsta, att
det ar en go.d anordning. Det farefaller mig som om en utslagning av skatten
pa 1andstingsomraden icke innebar nagon skatteutjamning i ordets verkliga
me~ing. Ett sadant forfaringssatt kan ju ieke pa nagot satt komma att for
andra det inbardes skattetryeket for de inom landstingsomradet be1agna kom
munerna.

Vad sa till· sist den kommunala skatteutjamningen betraffar ar det an
markningsvart, hur 1att den fragan har avfardats. Vid 1920 ars riksdag
sades det dock ifran av sa manga personer oeh jag minns sarskilt ieke minst
av herr Swartz, att denna sida av problemet maste utredas fore provisorieti
dens utgang. Man forutsatte fran alIa hall, att en utredningskulle sattas i
gang angaende ett rationellt ordnande av den interkommunala skatteutjam
ningen. Sju ar ha nn gatt, oeh av nagon utredning synes inte ett spar. Det
enda, som fareslas, ar, att man fortfarande skall taga inkomst fran faretag i
vissa kommuner oeh darmed understodja andra kommuner. Savitt jag farstar
yore det rationella att for denna skatteutjamning skaffa erforder1iga medel
genom den statliga beskattningen oeh aUra bast att ieke infora nagon sarski1d
statsskatt vid sidan av inkomst- oeh farmagenhetsskatten utan allenast nagot
1itet modifiera dennas proeentsatser for att fa in den erforderliga summan.
Sedan ar det jn klart, att det interkommunala skatteutjamningsprob1emet ieke
definitivt lasts med en sadan anordning, ty dartill fordras ytterligare, att man
tar upp den stora fragan om de s. k. speeiella statsbidragen till kommunerna.
Denna senare fragas lasning maste nog utgara en farutsattning far en definitiv
1asning av problemet om den interkommuna1a skatteutjamningen. Att darfor
nu i en lagstiftning, SOin dock avses skola galla for en avsevard tid framat,
binda sig far en sadan anordning av skatteutjamningen, som har ar fareslagen,
finner jag ieke fullt valbeUinkt.

Jag slutar med att nttala som min uppfattning, att den kung!. proposi
tionen utan tvivel i fraga om bestammelsernas klarhet oeh i fraga om fartyd
1igande av atskilliga nu ok1ara fareskrifter m. m. innebar manga faretraden,
men att man likval, da man star pa en annan standpunkt betraffande garanti
eller objektbeskattningens ordnande, da man har en motsatt uppfattning ra
rande den kommunala progressivskatten oeh da man dessutom ser aktiebolags
beskattningen skjuten pa framtiden, ieke kan finna lyekligt att nu bifalla far
fars1aget om en definitiv 1asning av kommuna1skattefragan. Jag haller snarare

. fare, att man bar draga sig fram med det nuvarande provisoriet annu nagra
ar for att under tiden fa mojlighet till ·ett lugnare avervagande av denna sake
Jag far oeksa erinra om att det provtaxeringsmaterial, som ligger till grund
far propositionen, numera ar atskilliga ar gamma1t oeh att det tillkom under
en tid, da forhallandena pa fastighetsmarknaden voro ratt sa 1abila. Det vore
anskvart att fore fragans slutliga avgarande fa tillgang till det material, som
kommer att erhallas genom den allmanna fastighetstaxeringen ar 1928.

Jur. lie. G. Prawitz: Doktor Kuylenstierna framhall, att den omstan
digheten, att -en skatt yore avervaltbar, ieke alltid utgjorde ett ska1 emot en
sadan skatt. Jag vill darvid1ag endast papeka, att i de fall, dar jag fann
en sadan avervaltring vara ett ska1 emot infarandet av en skatt, foljde jag
oeksa konsekvenserna oeh pavisade, varfor jag fann dessa konsekvenser mindre
anskvarda.
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Vad sedan betraJfar fragan om garantiskattens overvaltbarhet, framholl
doktor Kuylenstierna, att arbetstillfallena i myeket stor utstraekning spelade
en roll vid prisbildningen pa jordbruksfastigheter. Det ar sant, savitt de
mindre fastigheterna angar, men for starre jordbruk, som aro sa pass. stora,
att de helt krava sin man, spelar denna sak kanske ieke sa stor roll. Natur
ligtvis spelar det starre roll i skogsbygder, dar befolkningen arbetar i sko
garna pa vintern, an pa andra stallen. Aven i sadana fall kan man ju dock
myeket val tanka sig, att den som kan plaeera pengar i ograverade fastig
heter, vilkas pris nedtryekasav garantiskatten, i alIa fall koper dem oeh
sedan arrenderar ut dem till andra. Alldeles sarskilt galler ieke invandningen
betraffande fastigheter i stad; ty husagarens arbetstillfalle kan ju ieke spela
nagon roll far prisbildningen.

Jag vill vidare papeka, att jag ieke aUs gjorde mig till malsman far att
man skulle pafara galdrantor pa de inkomstkallor, som lago som hypotek far
dessa rantor. Jag ville endast papeka, hur svart det ar att fastsatta en viss
galdranta vid. en viss inkomstkalla, men detta maste man gara, om man skall
ha ett garantiskattesystem. Vid en sja.lvstandig fastighetsskatt behaver man
daremot ieke farfara pa det sattet.

Doktor Kuylenstierna stallde sa en myeket obehaglig fraga till mig,
namligen om jag last ett visst betankande. Det utkom visst, medan jag giek
i skolan, sa det ar kanske farlatligt, om jag ieke gjort det. Jag maste oeksa
till min skarn erkanna, att jag ieke last skatteberedningens utlatande. Jag
hade endast tio dagar pa mig far faredraget, oeh jag hann da endast att
haJla mig till propositionen oeh kommunalskattekommittens betankande, som
jag last farut.

Sedan var det oeksa fraga om de s. k. statsandamalen. Staten fordrar
av kommunerna, att de skola gara vissa utgifter far fattigvard oeh skol
vasende o. dyl. Jag papekade oeksa i mitt faredrag, att detta farhallande
alagger staten en viss farpliktelse. Vidare tyeker jag nog, att det ar en .
nagot val krass synpunkt, att den ende, som har intresse av fattigvard, ar
den fattige sjalv, som far detta understod, plus Inojligen ett foretags intresse
av att folk ieke gar omkring oeh stjal i dess omgivningar. Man far val
tanka sig, att det finns en del ideella intressen i samhanet, som skulle kunna
farma manniskorna att bidraga aven till fattigvard oeh andra soeiala anda
mal. Alldeles sarskilt kan man ju saga, att en fattigvardsavgift av det slag,
som jag skisserade, d. v. s. en avgift proportionell mot antalet arbetare i ett
foretag, val kan motiveras om ieke precis ur intresseprineipen sadan den
kanske efter ordalagen kan fattas, sa ur det Wieksell-Lindahlska systemet.

Vidare sade doktor Kuylenstierna, att den nuvarande uppdelningen av
skattekallorna hade tillkommit i syfte att ge de manga ,sma kommunerna sa
bra beskattningsfaremal som mojligt. Jag skulle anda vilja betvivla, att det
har ligger nagon sorts planmassig fordelning till grund. Det nuvarande
systemets ratter gao ju tillbaka till I 8 I 2 oeh 1843 ars oeh framfar alIt till
186 lars bevillningsforordningar. Att man redan pa den tiden .skulle pa
ett verkligt planmassigt satt ha fordelat skattekallorna nlellan kommunerna
oeh gjort det pa ett sadant satt, att det annu i dag yore det basta oeh mest
rationella sattet, tillater jag mig att satta i fraga.

Jag har sedan att bemota tva invandningar fran professor \Vohlin. Den
forsta gallde naringsforetagens intresse av skolvasende i kommunen. Jag far
erkanna, att nar jag talade om foretagets intresse av skolvasendet, tankte jag
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narmast pa dess intresse av att fa duktiga oeh val utbildade arbetare. Det
ar emellertid klart, att samma synpunkter, som laggas pa foretagets bidrags
skyldighet till fattigvarden, kunna goras gallande aven betraffande skolvasen
det. Jag maste alltsa erkanna, att hans invandning i den punkten var berattigad.

Daremot kan jag icke fullt dela hans uppfattning, att naringsskatten icke
mer an andra skatter ar agnad att driva kapitalet i landsflykt. Det ar nam
ligen sa, att kapital kan mycket latt utvandra. Det moter visserligen en del
svarigheter. Den storsta ar dubbelbeskattningen, men denna ar atminstone i
vissa laneformer till utlandet undanrojd. Beskattar man darelnot inkomsten
hos inkomsttagaren, kan visserligen hans kapital utvandra, men det fordras
ganska mycket for att han skall utvandra sjalv. Det skall da till en utom
ordentligt kraftig skatteforhajning oeh bra mycket mer an en halv procents
forhojning. En forhojning av denna storlek inskranker dock i hog grad
mojligheten for manga foretag att existera.

Jur. dr C. Kuylenstierna: Betraffande vad professor Wohlin yttrade
vill jag ieke anfora nagot annat an det, att det foreligger en utredning an
gaende skatteutjamningen. Jag vill ingalunda driva nagon propaganda for
den, eftersom jag sjalv har del i den, men den ar dock pa 159 sidor. Man
har i alla fall verkstallt en ganska grundlig undersokning oeh tagit upp alIa
de projekt betraffande skatteutjamningen, som kunna uppstallas, utan att
kunna komma till nagot battre an som redan fanns. Jag har forsokt oeh
andra ha farsakt, men ingen har kunnat finna pa nagot battre.

Vad angar provtaxeringsmaterialet finns det aven en del nyare, byggt
pa 1(}24 ars inkomster m. m., de senaste sam kunnat undersakas, far ett

. 4o-tal kommuner.
Jag hade tillfalle att konstatera, att inledaren hade last aven am en del

saker, som kom till, innan han kom i skolan, namligen farordningar fran
1812 och 186 I etc. Att han icke last alIa skattebetankanden farlater jag,
ty det har jag icke sjalv gjort heller. Vad som emellertid var huvudsaken i
detta avseende var, huruvida det verkligen varit nagon rationell plan i fraga
onl kommunernas forseende med skattekallor. Oln inledaren hade last de
under hans skoltid utkolnna betankandena, skulle han ha funnit, att man
noggrant undersakt detta sparsmal och farsakt fa fram just den riktiga far
delningen, och man kom darvid fram till samma standpunkt sam i det
material, som inledaren hunnit Hisa. Fragan ar alltsa verkligen undersakt.

Sedan ett par sma bagateller. Jag framholl, att smajordbruken otvivel
aktigt ha sin stora betydelse far prisbildningen, eftersom ju praktiskt taget
jordbruk ha likadan jord, yare sig de aro stora eHer sma. Jag tilHimpade
detta pa det sattet, att jag framhal1, att prisforhallandena pa smabruk ieke
kunna undga att i myeket stor utstraekning paverka prisbildningen betraffande
liven de stora jordbruken. Jag har namligen den uppfattningen, att det icke
faller nagon manniska in, som vill gora en kapitalplacering, att kopa en
jordbruksfastighet far att den skall farranta sig. Det finns nog alltid ett person
ligt moment nled av ett eller annat slag, som paverkar prisbildningen aven dar.

Vidare vill jag saga, att mitt resonemang betraffande prisbildningen
oeh fragan om amorteringen av fastighetsskatten i regel ieke galler i sta
derna. Jag har samma uppfattning sam faredragshallaren, att fastighetsskatten
i sHiderna i .allmanhet blir avervaltrad.
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Det for aftonen uppstallda overHiggningsamnet:

Den industriella produktionens nyoriente:::
ring med sarskild hansyn till

standardisering

inleddes med nedanstaende foredrag av kommerseradet Axel F. En
strom.

Da jag fran sekreteraren mottog forfragan, om jag ville infor denna
forening tala om industriell standardisering, svarade jag jakande, endast
betankande att jag ju visste en del om den saken. Vid narmare efter
tanke kande jag mig emellertid tveksam, om ett foredrag i detta be
gransade amne skulle erbjuda tillraekligt intresse for detta auditorium, om
ieke snarare det storre sammanhang, i vilket standardiseringen ingar som ett
led, vore vad man har asyftade att fa belyst. Jag har darfor vagat mig
pa att Higga upp amnet pa en bredare bas, ehuruval jag ar medveten
om att jag darvid kommer ut pa ett vitt faIt, dar jag givetvis ieke kan
ha den overblieken, som pa det mera begransade omradet. Att jag haft
djarvheten beror pa att jag haft kontakt med jamval ett par andra pro
blem som inga i komplexen: den industriella produktionen.

AUt sedan slutet av varldskriget ar man i Europa pa jakt efter en
ny orientering med avseende pa den industriella produktionen. Man
saker oeh man experimenterar. Oeh man kastar sina bliekar pa det
lyekolandet Amerika, dar allting tyeks ga val i las. For egen del hade
jag tillfalle forra aret att gora en del iakttagelser i Staterna. Engels
mannen utsande i hostas en reprensentativ studiekommission till U. S. A.,
som for ieke sa lange sedan avgav en omfangsrik rapport. Fran Tysk
land har det vandrat massor av ingenjorer oeh industriman over At-
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lanten for att studera amerikanska forhallanden, oeh sasom en typisk
tysk rapport skulle jag vilja arifora W. MULLER: »Soziale und teehnisehe
Wirtsehaftsfuhrung in Amerika». Saval den tyska som den engelska
rapporten stammer myeket val overens med de intryek jag sjalv fatt av
utveeklingen i Amerika, vilket gor att jag kanner mig ganska saker pa
att ha uppfattat situationen dar ute nagorlunda riktigt. Det vill till att
ha stod for sin uppfattning, ty de amerikanska forhallandena aro sa pass
olika Europas, att jag funnit att man rent av har svart for att bli trodd
har over, nar man talar om saken.

Det problem som foreligger for Europas industri ar att gestalta be
hovstaekningen pa en ny oeh vidare bas. Det galler att tillfredsstalla mass
behov oeh att inratta produktionen darefter. M~n trevar annu famlande
efter de nya formerna, i det man forsoker omplantera metoderna fran
Amerika, dar man utan tvivel funnit sin riktiga losning av problemet.
Denna omplantering stater givetvis pa stora svarigheter i betraktande av
de sa helt olika grundbetingelserna.

De stora grunddragen for den amerikanska produktionsproeessen aro
ju allmant bekanta. Pa basis av standardisering oeh speeialiserad till
verkning astadkommer man en massproduktion till sa laga produktions
kostnader att en masskonsumtion kan bli foljden. Innan jag gar nar
mare in pa nagra speeiella drag av denna process, skall jag tillata mig
att forst droj a nagot vid standardiseringssporsmalet oeh sarskilt dess
lage i vart land.

Standardiseringen har bade nationella oeh internationella aspekter.
Standardisering innefattar vidare en hel del stravanden av ratt olika
inriktning.

Jag skall taga ett par praktiska exempel. Nar for en 30 ar sedan
den elektrotekniska industrien borjade vaxa upp, var det regel att en
bestallare, som skulle ha en elektrisk motor, raknade ut med hJalp av
t. ex. en konsulterande ingenjor att han behovde en motor pa sag 22

hkr. Den bestalldes, konstruerades oeh levererades pa denna bas. Snart
nog borjade emellertid amerikanska oeh tyska firmor att standardisera
sin tillverkning oeh gora motorer i bestamda stort'ekar, daribland en typ
pa 20 oeh en pa 25 hkr. Det blev givetvis en billigare tillverkning.
Den nyssnamnda bestallaren kunde kopa. en standard 25 hkr motor bil
ligare an den speeiella individens pa 22 hkr. Det tycker vi nu ar ganska
naturligt, men det uppfattades inte sa pa den tiden. Som regel blev
bes~allaren forgrymmad att inte fa precis den storlek han ville ha, oeh
dessutom ansags standardvaran vara »dussinfabrikat» titan den precision
oeh omsorg i tillverkningen som den konservative kunden gjorde ansprak
pa. Jag vill pointera denna fas i utveeklingen, alldenstund annu i dag
liknande fordomsfulla invandningar ieke aro sallsynta. Det visade sig
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emellertid snart, att den standardiserade tillverkningen i sjalva verket
kunde utforas med vasentligt hogre precision an de individuella exem
plaren, .samtidigt som prisen kunde sankas i avsevard grad.

Samtidigt uppstod ett annat sporsmal: vad menas med en 25 hkr
maskin? En dylik kan i sjalva'verket som regel ge bade 50 oeh stundom
75 hkr for en kortare stund. Men kord pa lang tid blir den varm, oeh
den far tydligen inte bli sa varm att de isolationsmateriel, sasom bomull,
papper, kompoundmassa o. dyl., som skola halla tradarna isar, taga skada.
Nu utforde en fabrik en s. k. 25 hkr motor sa att den utan risk kunde
i langden ge kanske 35 a 40 hkr (vanligt i engelsk och svensk praxis),
under det att andra byggde den sa, att den inte kunde klammas ens pa
26 hkr utan att frasa (ej ovanligt i Tyskland). Det blev da ett onske
mal att fa gemensamma normer, narmast for hemmamarknaden, inne
hallande bestammelser om vilka egenskaper fabrikatet skulle ha for att
gora ratt for benamningen 25 hkr maskin. Detta normeringsarbete, som
gar ut pa astadkommande av standardspecifikationer, ar en gren av stan
dardiseringsarbetet.

Tydligt ar att dessa stravanden skulle fora ut pa det internationella
planet. Redan 1904 vid den elektriska kongressen i St. Louis upptogs
fragan om astadkommandet av internationella elektriska normer i syfte
att underlatta den internationella handeln med dessa produkter. Ar
1906 tillkom sa den forsta internationella standardiseringskommissionen,
namligen pa det elektriska omradet, med syfte att dels soka fa till stand
gemensamma normer av ovan antydd art, dels soka standardisera stor
lekar (hastkrafttal), spanningar (110, 220 volt etc.) m. m. Fordomar oeh
konkurrenshansyn drojde emellertid ieke att installa sig, och nar kriget
brat ut, var inte mycket astadkommet. Forst 1926 kunde detta inter
nationella arbete ater i full omfattning upptagas och synes nu verkligen
vara i fard med att avkasta positiva resultat, ehuruval under tiden den
nationella standardiseringen pa det elektriska omradet hunnit mycket langt,
vilket naturligtvis i' viss man forsvarar en overgang till nya standards.

Pa ovriga maskinomraden genomfordes redan fore kriget en ganska
langt gaende standardisering i Amerika, under det man i Europa sag
pa denna utveckling mest med ett maliciost leende. Men kriget och
krigsmaterialtillverkningen oppnade allas og'on for vardet av standardi
seringen. Till och med amerikanarna gjorde upptackter pa omradet,
oeh den nya utvecklingen darstades avlases val tydligast pa den ameri
kanska automobilindustriens uppsving.

I Sverige saval som i andra europeiska lander har man nu under
efterkrigsaren ivrigt arbetat pa att astadkomma en s~andardisering av
.sarskilt maskindelar oeh enkla maskiner. Sa t. ex. ifraga om skruvar,
.bultar, kilar, nyckelvidder, rordelar, kullager etc. etc. Harvid har man
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gatt fram efter nationella linjer, men samtidigt sokt haHa kontakt in
bordes mellan nationerna, om oek pa ett informellt satt. Man ar emel
lertid overallt genomtrangd av den overtygelsen att detta standardise
ringsarbete ~ kan fa en oerhort mycket storre betydelse, om man lyekas
genomfora sina typer sa att de fa internationell anvandning. En form
lig internationell organisation torde snart vara att forvanta. I sjalva
verket hade den redan forra aret kommit till stand, om icke rent per
sonliga prestigefragor kO'mmit att spela in, beroende pa att den 20 ar
gamla elektrotekniska organisationen och dess nu granade man icke garna
ville se en yngre och mera omfattande rorelse uppsta och fordunkla dess
glans. Sa futtiga synpunkter kunna tyvarr den dag i dag ar gora sig
gallande i viktig~ angelagenheter.

Den maskinindustriella standardisering vi nu tala om, avser icke
blott en minskad p~oduktionskostnad genom minskningen i antalet typer
och dessas noggranna utarbetande med hansyn till minsta materialatgang
etc., utan den tar ocksa sikte pa den fordel konsumenten darav kan
skorda i sa matto att utbytbarheten av forslitna delar okas. For min del
tror jag, att man annu icke fullt satt sig in i vilken oerhord ekonomisk
b~tydelse detta senare moment har sasom besparande driftavbrott hos
konsumenten. Om vi betanka, vilka fordelar en allman standardisering,
dar den redan finnes genomford, t. ex. i fraga om glodlampsgangor oeh
kodaksfilms, betyder i praktiken, och tanker ass att nagot motsvarande
kunde genomforas bara i fraga om skruvar, tanka oss vad det betyder
att i fall av fel kunna fa en sadan ersattningsdel i narmaste jarnbod i
stallet for att rekvirera den fran den och den speciella maskinfabrikanten~

sa forstar man, vad det kan rora sig om, da aHa konsumenters produk
tionsutfall vid intraffande fel laggas tillsammans. Man behover endast
tanka pa jordbrukets traktorer och andra maskiner, som maste vara
driftfardiga just vissa dagar, da vadret ar lampligt for arbetets utforande
etc. - Slutligen verkar en genomford standardisering till forbilligande
av lagerhallningskostnaderna bade i fabriken och hos mellanhanderna.

Den noggrant genomstuderade standardiseringen bedrives numera
icke blott pa maskinomradet, utan aven pa ett Rertal andra, sasom ifraga
om byggnadsmaterial, tegel, sniekerier, beslag, koksinventarier, pappers
fabrikat, elektriska apparater m. fl. I Sverige aro f. n. c:a 170 standards
officiellt' fastslagna. Faststallandet sker genom en central organisation:
»Svenska Industriens Standardiseringskommission», som ar sammansatt
av representanter for olika produktions- och konsumentintressen - dari
bland ett par statsdepartement - avensom tekniska oeh vetenskapliga
korporationer. Utredningsarbetet verkstalles av branschorganisationerna,
till vilka S. 1. S. lamnar saval finansiellt understod som hjalp med rad
och anvisningar. Statsanslag utgar f. n. till ett belopp av 50 000 kr.
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Slutligen ar att anfora en tredje form av standardisering, hos oss
kallad typisering, vilken syftar till att helt enkelt pa statistisk grundval
soka utmonstra sadana fabrikattyper, som forekomma och efterfnlgas i
relativt mindre antal. Denna rorelse har sarskilt i Amerika vunnit stor
anklang, dar benamnd »simplified practice». En dylik stdivan till for
enkling av antalet typer utgjorde en tidig borjan till det engelska stan
dardiseringsarbetet. I England borjade man namligen redan vid tiden
omkring sekelskiftet att ga in for en reduktion av exempelvis antalet
profiler i rals och andra valsprodukter, och man uppnadde darvid be
aktansvarda resultat. Sedermera har standardiseringsstravandena i Eng
land mott ett ratt segt motstand, i det att den engelska industrien allt
jami satter sin stolthet i att kunna tillfredsstalla varje kunds speciella
smak.

I de hart betryckta kontinentala industristaterna, Tyskland, Schweiz,
Osterrike och Tjeckoslovakien, kan man aterigen tala om en verklig
standardiseringsfeber. Att det internationella samarbetet under dessa for
hallanden skall ha att uppvisa vissa vanskligheter ligger i oppen dag.
Det har ocksa redan visat sig, att de skandinaviska landerna fatt en vik
tig uppgift att fylla sasom medlande mellan kontinentens rusningstenden
ser och engelsk snigelgang.

Standardiseringen syftar salunda till produktionens forbilligande
genom att soka reducera antalet fabrikattyper till det strangt nodvandiga
och i sin yttersta konsekvens till att utforma de aterstaende typerna pa
mest ekonomiska satt, sa att sloseri med material och arbete i mojligaste
man undvikes. Till en borjan koncentrerar man sig pa konstruktions
elementen. Erfarenheten far visa, huru langt man Himpligen kan ga
vidare i vad avser mera komplicerade produkter. En viss forsiktighet
maste givetvis iakttagas. A ena sidan galler det att icke fastlasa ut
vecklingen, sa att tekniska forbattringar foregripas, utan endast standar
disera sadana produkter, dar tekniken ofortydbart kommit till ett fort
farighetstillstand. A andra sidan kunna sadana omraden icke komma
ifraga, dar personlig smak och moderiktningar spela in, ehuruval man
nog kan rakna' med en utveckling i den riktningen, att den personliga
insatsen i alIt flera fall finner ett tillrackligt utrymme ifraga om samman
stallande av standardiserade element till olika slutprodukter.

Standardiseringens fordelar framtrada skarpast, nar produktionen kan
specialiseras, sa att varje foretag sysslar med sa fa produkter som moj
ligt. Hartill aterkommer -jag senare.

Det finns ocksa andra tekniska utvagar till produktionens forbilli
gande. Ett modernt hjalpmedel ar den s. k. arbetsvetenskapen, vilken
soker nya vagar dels till maskinens basta utnyttjande, dels till mannisko
arbetets gynnsammaste gestaltning. Maskinens utnyttjande leder till ar-
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betets mekanisering och arbetskraftens anvandning for huvudsakligen
maskinens overvakande. Harvid trader sjalvfallet studiet av maskinernas
gruppering till uppnaende av hogsta effektivitet och ekonomi i forgrunden.

Den traditionella anordningen i princip har hittills varit foljande.
Fabriken ar uppdelad pa olika avdelningar for olika specialoperationer.
T .. ex. i en avdelning ager svarvning rum. De fardiga bitarna hamna i
trag, som pa skottkarra eller imodernare tid pa sarskilda trallvagnar
transporteras bort, kanske till en annan vaning, kanske till ett lager.
Sedan komma bitarna till en - sag - hardningsavdelning, darifran till
en glodgningsavdelning, och darifran kanske till en sliperiavdelning eller
dylikt.

Nyare askadningar ha fort till en principiellt annan anordning. Varje
bit gar kontinuerligt fran den ena processen resp. maskinen till den andra
i lopande foljd och framkommer som mer eller mindre fardig ·produkt,
innan den transporteras ut ur bearbetningscykeln. I sin yttersta konse
kvens resulterar denna metod i den bekanta Ford'ska bandtillverkningen.
Tyskarna ha emellertid i stor utstrackning accepterat metoden i modi
fierad form, tillampat den sa langt som man i varje fall funnit det eko
nomiskt med hansyn till foreliggande omstandigheter. Metoden tillmates
stor betydelse icke blott sasom arbets- och transportbesparande utan aven
sasom kapitalbesparande, i det att arbetsstycket passerar fabriken i ras
kare takt och fabrikslagren pa denna grund minskas.

Studiet av det manskliga arbetet och dess basta anpassning efter de
uppgifter, som skola utforas, har i manga fall lett till forvanande resultat
ifraga om den fysiska anstrangningens minskande samtidigt med produk
tionens okande. Hartill hor ett effektivt ordnande i fabriken av belys
ning, ventilation etc. i samma syfte.

Den hogt utvecklade organisationsvetenskapen tari sin tjanst en hogt
uppdriven statistik eller, for att icke begagna detta misskrediterade be
grepp, en kollektiv bokforing. Harutinnan foregar Amerika med ett gott
foredome. Intresset for att lamna uppgifter i och for bearbetning for
gemensamma syftemal ar allmant och fargat av en fortroendefull allman
anda. Den vetenskapliga bearbetningen av det kollektiva materialet har

. ocksa i Amerika fortskridit langre an nagonstades eljest i varlden och
avkastar resultat av ofartydbart praktiskt yarde.

En annan i modern tid allt viktigare faktor ar en hogt staende
ingenjorskunskap, som jamval beharskar den nyaste vetenskapens hjalp
medel av olika slag. Denna kunskap maste i alIt hogre grad vara spe
cialiserad for att kunna sta pa hojden av effektivitet. Kunskapsstoffets
med var dag lavinartat vaxande omfattning tillater darvidlag ingen kom
promiss. All-round utbildningen far bli en specialitet aven den, sa para
doxalt det kan lata.
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All stravan pa olika vagar till ekonomisering i produktioneti leder
omedelbart till ett frigorande av arbetskraft. For att denna skall kunna
utnyttjas, maste nya produktionsprocesser pafinnas och farberedas och
harfor fordras ett standigt pagaende forsknings- och experimentsarbete.
Ett ingenjarsarbete av denna senare art med skarp vetenskaplig betoning
ar ett nadvandigt komplement till ekonomiseringsarbetet, i och for vin
nandet av en effektiv okning av produktionen sasom helhet.

Det ar med dessa problem, sam man nu i Europa brottas, avund
sjukt observerande huru lekande latt de losts och losas i Amerika. An
passningen gar snabbast i Tyskland, och man maste med farvaning och
beundran konstatera, huru fort den tyska industrien forstatt att resa sig
lir det fruktansvarda lage den for ett par ar sedan befann' sig i.

I Sverige gar det ytterst langsamt att finna nya och mera ekono
miska former for den industriella produktionen, och det synbara resultatet
av aHa anstrangningar hittills synes tyvarr bi. a. vara en arbetslashet,
sam har tendens att akas.

Vad ar da ors~ken? For min del har jag vid farsak att analysera
fragan kommit till det resultatet, att svarigheterna hos oss ytterst .bo.ttna
dari att vara produktionsenheter aro for sma. I Amerika aro .de sam
regel av en i jamfarelse med vara oerhard omfattning. I Tyskland finnas
ocksa forutsattningar for skapandet av stora enheter, i den man de ej
redan forut existera, och darfar forefinnas dar viHkoren for ett tillampande
av de olika produktionsfarbilligande principerna.

Det ar utan vidare klart att om, sasom i Amerika ofta ar fallet,
inom en bransch finnes ett ledande faretag eller en koncern, farutsatt
ningarna da skola vara betydligt enklare for genomfarande av en stan
dardisering an om ett stort antal fristaende faretag skola bringas till
enighet om framkomna farslag. Vi se ocksa detta bestyrkt pa kullager
omradet, dar vi i Sverige ha ett ledande faretag, hurusom .dar standar
diseringen kunnat i vasentlig man utnyttjas. Har ar laget till och med
sadant att det svenska faretaget tack yare sin dominerande stallning pa
varldsmarknaden ar i tillfalle att kunna effektivt inverka pa utbildandet
av en internationell standard.

For genolltforande av specialisering i tillverkningen ar en samman
slutning i storre omfattning ett ofrankomligt villkor. Intressant ar i detta
avseende den organiserade samverkan mellan de tyska waggonfabrikerna,
sam nyligen genomfarts till motande av den tyska statsbaneledningens
orubbligakrav pa ett vasentligt billigare prispa jarnvagsmaterial, an
vad fabrikerna [arut kunde bjuda. I samrad med den stora bestallaren
har man enats om att vissa fabriker utfora underredena, andra traarbete,
etc. och slutligen· andra hopsattningen. Harigenom tror man sig om att
kunna komma till en vasentlig reduktion av produktionskostnaderna, och
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ett mangarigt kontrakt har slutits pa denna bas. Att specialiseringen
har kunde sa relativt latt genomfaras gjordes majligt genom ett redan
tidigare undanstakat omfattande standardiseringsarbete.

Det stora faretaget utgar ett tacksamt faIt for experten pa organi
sation och arbetsvetenskap. . Han har ett rikligt material att studera och
bearbeta. Och faretaget har rad att h~Hla en specialist pa omradet, som
ar utbildad far uppgiften och farstar sin sak i grunden.

Se vi pa svenska farhallanden, kunna vi endast i en mycket bIyg
sam omfattning uppdriva nagot intresse far de arbetsvetenskapliga fra
gorna och anledningen ligger i appen dag: faretagen aro som regel for
sma, de ha ingen anvandning far denna sorts fardigheter.

Det stora faretaget har anvandning for och behov av specialiserade
ingenjarer. am t. ex. tio smarre faretag sammanslutas, av vilka vart
och ett haft anvandning for en allmant utbildad driftingenjor, sa kunna
de efterat antagligen reda sig med en sadan all round man, men dar
emot med fordel anstalla en angspecialist, en elektrisk expert, en veten
skapligt tranad experimentator m. m. och anda troligen reda sig med
en mindre stab an 10 man.

Har i Sverige star den tekniskt studerande ungdomen upp till halsen
i den mangskiftande kunskapens trask med risk att nar som heIst drunkna.
Och orsaken ar helt naturlig. Den svenska industrien fordrar mangsidigt
bildade ingenjorer, den har ej rad att haHa specialiste'r, darfar kunna
sadana ej heller utbildas. Larare och elever kampa tappert och med
beundransvard energi en fortvivians kamp for att forena en hog kvalitet
pa utbildningen med kravet pa mangsidighet, och resultatet ar forvisso
tills dato i sitt slag utmarkt, men i langden torde kampen bli hopplos.

. Det stora foretagets betydelse for utexperimenterande av tekniska
nyheter och forbattringar ar utan vidare sjalvklar. Bade personliga och
finansiella resurser kunna relativt latt stallas till forfogande. Annorlunda
staller sig saken for ett antal av varandra oberoende sma foretag. Dessa
ha ju mojligheten att pa koopera~ionens vag under fortroendefull SalTI
verkan gemensamt losa framtidens uppgifter, och exempel saknas visst
icke pa ett framgangsrikt saciant arbete, sarskilt i Amerika, ocksa i Tysk
land och England, och aven pa andra hall. Hos oss har Ingenjors
vetenskapsakademiens tillkomst varit vasentligt motiverad av en stravan
att underlatta denna kooperativa forskning. Dock maste man saga, att
arbetet efter denna metod icke hittills i Sverige utvecklats i den grad
man hade vantat och som vore med hansyn till utvecklingens gang
anskligt. Ett vidgat kooperativt forskningsarbete ar f. n. gladjande nog
under farberedelse pa viktiga omraden, men i alIa handelser kan det nog
icke bli av den effektivitet som inom en homogen och stark koncern.
Den omsesidiga misstanksamheten ar svar att utrota. Och vidare kostar
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arbetet i denna form kontanter under det att samma arbete, utfort inom
verket, ofta till ieke obetydlig del kan klaras med naturaprestationer,
som i allmanhet representera en mindre uppoffring.

Det torde salunda ieke vara nagot tvivel om, att de tekniska moj
ligheterna till produktionens forbilligande effektivt kunna realiseras endast
om industrien forekommer i eller ar organiserad i relativt stora ekono
miska enheter, om oek vissa resultat sta att vinna i den man en far
troendefull samverkan mellan foretagen inom bransehen kan etableras.

Se vi nu pa Amerika oeh Tyskland, sa ar det lika klart, att deras
forsprang ifraga om uppkomsten av stora ekonomiska enheter ligger i
den stora homogena hemmamarknaden. Men, atminstone vad Amerika
betraffar, ligger ej hela forklaringen hari. Pa de senaste aren har dar
en koneentrationsrarelse av en .oerhard omfattning kunnat konstateras,
oeh markvardigt nog utan att rona nagra namnvarda protester fran nagot
hall, och utan att det behovts skramlas med antitrustlagarna, i fullstandig
motsats till vad som var fallet under den industriella expansionens tidi
gare skede.

Detta intressanta fenomen ar att aterfora pa ett helt nytt drag i den
moderna sammanslutningstendensen. I motsats till den tidigare fortrust
ningsperioden,. da sammanslagningens fordelar som regel helt och hallet
inkasserades av kapitaltjansten, karakteriseras den nyare rorelsen av en
kapitalets sjalvbeharskning, pa sa satt att vinsten i forsta hand uttnytt
jas till marknadens fromma, vidare till lonernas hojande och slutligen till
experiment och forskning samt kapitalinvestering for utvidgningar oeh
forbattringar. Jag skulle vilja kalla denna form av koncentration for en
foretagens kooperation till skillnad fran den tidigare trustrorelsen med
dess ensidiga' inriktning. Det lider intet tvivel, att alla parter funnit
sig val av den moderna koneentrationsrorelsen, aven kapitalet, som funnit
att det i sjalva verket fortjanar battre pa denna moderationens politik
an pa den tidigare tillampade, karakteriserad av uttagandet av ogon
blickets maximalprofit. .I den man - sasom nu sker i stadigt vaxande
tempo - den amerikanske arbetaren jamval blir aktieagare i industrien,
uppstar av sig sjalvt ett naturligt samlopande intresse hos alIa parter
att finna j amviktsekvationen mellan ersattningen at kapitaltj ansten, lone
nivan oeh produktens pris.

Den amerikanska industrien foregar ocksa med lysande exempel
ifraga am oppen oeh fortroendefull samverkan melIan de fristaende fore
tagen inom branschen, man ger sina siffror till oeh visar sina fabriker
for sina konkurrenter - foretradesvis betraktade som kolleger - pa ~tt

helt annat satt an annorstades. Ayen mot utlanningar visas som bekant
en oppenhet, som forvanar oeh forbryllar europen. Har hos oss firar
tyvarr misstanksamheten och missundsamheten ofta lysande triumfer,
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Det nya och barande i den amerikanska utvecklingen ser jag 1 In
forandet av den modererade egoismen pa de ekonomiska realiteternas
plan sasom jag har antytt. Skola vi har hos oss i Sverige kunna tanka
pa att realisera onskemalet produktionens okning pa basis av dess for
billigande i full utstrackning, maste det ske i sammanslutningens tecken,
men da ffiaste det ocksa ske ieke sasom trustbildning i aldre bemarkelse
utan sasom vad jag velat kalla en »foretagarnas kooperation» med det
allmannas forde! sasom ogonmarke. Den grundlaggande atgarden heter
standardisering och for dess genomforande erfordras icke nodvandigtvis
en ekonomisk fusion utan endast en fortroendefull samverkan med
vilja till uppoffring i nagon man av sarintressen, en uppoffring som
emellertid far sin beloning i gemensamma vinster sa sakert som amen

kyrkan.

Harefter yttrade sig:

Civilingenjaren Sven Norberg: Industriell produktiol1: oeh standardise
ring aro oupplasligt forbundna med varandra. Varje atgard man vidtar i
fraga om konstruktion oeh tillverkning av en vara bidrar av sig sjaJv till
skapandet av en standard, pa samlna gang som den vaeker ett behov av
ytterligare standardisering, om man namligen arbetar under trycket av att
det ar ekonomiskt fardelaktigt att anvanda varje ritning, varje materialsort,
varje arbetsmaskin ete. sa rnanga ganger oeh sa ofta sonl majligt. Aven
varans forsaljning pa mest ekonomiska satt bade skapar oeh fordrar en viss
standard med avseende pa saval forsaljningsorganisation som pa upparbetande
oeh underhallande 'av en marknad etc. Standardiseringen ar en sa nodvan
dig bestandsdel av oeh farutsattning far industriell verksamhet, att en riktig
definition av industri maste innesluta detta faktum.

Om man t. ex. sager, att industrien skiljer sig fdin hantverket darige
nom att maskinkraft ersatter manniskokraft, sa kringgar man det vasentliga.
De fiesta hantverk anvanda aven verktyg eUer rnaskiner. Men det ar stan
dardisering.en, som karaktariserar industrien oeh som majliggor far den att
uppna sitt rna'!, som ar rnassproduktion. .

Massproduktion ar ett myeket relativt begrepp, och man kan ej fa en
definition genom angivande av nagot' siffertal far kvantiteten av den tillver
kade varano Mycket betecknande ar det emellertid, att massproduktion
med nodvandighet far sin framgang farutsatter standardisering, och att
standardisering icke lonar sig och farlorar sitt yarde utan massproduk
tiona

Detta amsesidiga beroende ar av mycket stort intresse. Skall en ny
industri barja med massfabrikation eller standardisering? Startandet av en
massfabrikation innebar i regel en ekonomisk risk, ett moment av spekula
tiona Men standardiseringen kan just ge det tekniska oeh ekonomiska stad,
som gar foretaget barkraf6gt. Man maste antingen arbeta i enlighet Ined
en befintlig erkand standard eHer ocksa vara fullt avertygad om att den fa
bricerade varan genom sin egen, bes~affenhet och heIst genom sin fartrafflig
het skapar en ny standard.
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Jag tror ·att dessa enkla reflektioner klart visa, att ett standigt fortskri
dande standardiseringsarbete ar icke blott anskvart utan nodvandigt far en
sund, kontinuerlig utveekling av industrien. Da nu industrien blivit en sa
viktig naring, som den ar i vart land, ar det oeksa tydligt, att standardi
sering 'ar av stor nationell oeh nationalekonomisk betydelse.

Detta framgar pa ett sarskilt tilltalande satt, da man tar i betraktande
massfabrikationens . enorma farmaga att farbilliga en vara. Jag skall ti11ata
mig att framHigga ett exempel fran mitt eget fack, den elektriska industrien.
Det . farhalIer sig sa, att priset for en elektrisk motor av standardtyp varit i
standigt sjunkande under 30 ar, ehuru samtidigt penningvardet faUit oeh la
nerna stigit. Farklaringen oeh orsaken till detta markliga forhallande ar att
soka i standardisering oeh massfabrikation.

Standardisering ar har taget i dess mest vidstraekta bemarkelse. Sasom
kOlnmerseradet Enstrom angav, finns det manga olika slag av standardisering.
Vad sarskilt den elektriska industrien betraffar, ar det emellertid tva huvud
former, som aro 'av sarskilt stor betydelse. Den forsta ar utarbetandet av
normer, definitioner och provningsbestammelser, som aUt tydligare ange, vad
so'm menas meden viss vara, t. ex. en 10 hkr motor, oeh som godtagas av
allt Hera kapare, forst inom landet (hationell standard) oeh darefter iiven i
andra Hinder (internationell standard). Harigenom vaxer marknaden far va
ran i fraga oeh blir kartske sa stor, attden inbjuder till oeh mojliggor
massfabrikation. Den andra formen av standardisering ror konstruktionens
oeh tillverkningens sarskilda anpassning for massfabrikation. Detta ar visser
ligen en fabrikantens inre angelagenhet, som emellertid till vasentlig delm'ojlig
gores genom en allman standardisering p'a det mekaniska oluradet oeh inom
materialtekniken. Det ar tydligt, att den ena eller andra formen av stan
dardisering har olika stor betydelse, allt efter den produktion, 8o,m det ar
fraga om.

Till slut vill jag framhalla., att det ar' nadvandigt att gara reklam far
standardisering, bland annat darfar att det ingalunda ar ett axiom, att stan
dardisering alltid ar ekonomiskt formanlig. Tvartom ar det myeket vanligt,
att inforandet av en ny standard far en fabrikant betyderen ekonolllisk upp
offring, i synnerhet j barjan. For att fuUt kunna uppskatta fardelarn'a av
standardisering oeh draga nytta da-rav ar det nodvandigt att se sakerna i
stort oeh arbeta pa lang sikt. Det ar ieke aHa industrifo'retag, sam ha eko
nomiska f6rutsattningar darfor. Jag tror, att den av kommerseradet Enstrom
omtalade nya rarelse i Amerika, som han kallade for» modererad egoism»,
just inneoar oeh forklaras av, att amerikanarna funnit det ekonomiskt far
manligt att arbeta pa lang sikt..

Om nu standardiseringen icke alltid ar omedelbart tilltalande far den
enskilde foretagaren, ar det i ana fall sakert, att den ur nation-ell synpunkt
i regel ar uteslutande formanlig. Darfar har man oeksa rattighet att vanta
ett starkt i~tresse for standardisering fran statens sida, oeh att staten skaH
till vasentlig grad bidraga till kostnaderna for bade det nationella oeh inter
nationella standardiseringsarbetet.

Mitt .pasta·ende om hur enormtmassfabrikation oeh standardisering kan
forbilliga en vara skall jag be att fa illusirera med ett enstaka exempel,
som jag tror vara myeket typiskt, na:mligen en tabell, angivande forsaljnings
pris m. m. far en normal 10 hkr trefasmotor med 10'00 vary per minut:
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(a) (b)
Forsaljnings- Vikt Timpenning Material Arbete b: a timrnar

Ar pris, kr. kg. kr. netto netto
% %

1895 9°0 3°0 0,35 114 255 73°

19°5 800 25° 0,45 1°5 245 54°
19 13 600 220 0,55 1°3 21 5 465

1927 4°° 175 1,50 100 100 67

Sasom av den farsta kolumnen framgar, har den ifragavarande motorns
farsaJjningspris fran ar 1895 till ar 1927 minskats med aver halften, oeh
detta trots att tilnpenningen, eIler noggrannare besUimt den tranade arbeta
rens medelfartjanst per timme, under samma tid akats fran 35 ore till kr.
I: 50.. Att detta beror pa standardisering i vidstraekt bemarkelse, innefatt
tande salunda aven organisatoriska oeh verkstadstekniska farbattringar o. dyl.,
kan man oeksa sluta av siffrorna i den nast sista kolumnen, som anger sum..
man av utbetalda arbetspengar, vilken summa ar 1895 var 155 % storre an
far narvarande. Dividerar man de utbetalda arbetspengarna med timpennin..
gen, far man den tid, det tagit att tillverka denna motor. Man finner av
sista kolumnen, som dock endast anger relativa tal, att tiden sjunkit i for
ha11andet 730 till 67. Det tar salunda nu ungefiir endast en tiondel sa
lang tid att tillverka motorn som farut. Orsaken hartill ar dels inforandet
av speeialverktyg oeh snabbarbetande maskiner, vilket mojliggores vid mass
fabrikation, dels standardisering av ramaterial, halvfabrikat, enkla maskin
delar etc. i farut oanad utstraekning, vilket aven sammanhanger med mass
fabrikation.

I\1an kan emellertid filed utgangspunkt fran dessa siffror gora ytterligare
en reflektion. Forsaljningspriset ar nu nagot mindre an halften oeh timpen
ningen har okats nagot mer an fyra ganger, jamfart med 1895. Om man
nu gor det kanske nagot osakra antagandet, att akningen i timpenningen
ungefar motsvarar penningvardets fall, sa skulle vi kunna saga, att det nu
varande forsaljningspriset, 400 kr., uttryekt i 1895 ars penningvarde, ar
mindre an en fjardedel av 400 eIler ungefar 90 kr. I sjalva verket betalar
jag alltsa i dag for en sadan motor ieke mer an en tiondel av vad jag
tick betala ar 1895. Jag tillverkar den oeksa pa en tiondel av tiden.

Jag skulle vilja ifragasatta, om detta endast ar en tillfallighet. Jag
skulle for min del tro, att det ar fraga om en lag, att det just ar tiden, som
ar av yarde. Tid ar pengar. Guldet varierar i yarde. Den enda sakra
vardematare, vi ha, ar tiden.

Jag viII papeka, att det naturligtvis ligger en del approximationer bakom
dessa siffror. Den starsta ar kanske den, att kostnaden for maskinen utgo
res ieke blott av arbete utan oeksa av material. Saledes borde man vid
arbetstidensberakning taga med materialkostnaden oeh oversatta den i arbete.
Materialet ar ju ytterst sett oeksa arbete oeh kan uttryekas som sadant. Det
ar ju mojligt, att det darvid skulle bli en nagot annan proportion "j denna
jamforelse. Jag har dock ieke tillfalle att nu ga narmare in pa den saken.

Det vasentliga, jag har velat framhalla, ar standardiseringens stora bety
delse. Standardiseringen har sarskilt tagit god fart efter kriget. Det stora
hoppet i tabellens siffror saval for timpenningen som far arbetstiden har ju
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tillkommit efter sista artiondet, oeh vi veta ju, hur manga hart nar revolutio
nara handelser (t. ex. 8-timmarsdagens infarande), som timat under denna
tid. Man har dock lyekats fa denna nlotor ieke blott saljbar, utan till oeh
med billigare an den var fore kriget. Det ar ju ett ganska vaekert exempel
pa standardiseringens oeh Inassfabrikationens betydelse. Jag vill oeksa till
lagga, att det ieke finns nagon anledning antaga, att gransen nu skulle vara
nadd. Det finns helt sakert annu ett oeh annat knep att genomfara.

Direktar Amos Kruse: Ehuru tillampningen av allman industriell stan
dardisering alltmera vinner terrang, finns det dock naringsgrenar inom vart
land inom vilka standardiseringssparsmalet annu betraktas sasom ett, jag
skulle vilja saga, teoretiskt eller spekulativt begrepp. loom atskilliga industri
branseher har man emellertid sysslat med det allmanna standardiseringspro
blemet sa lange, att en hel del erfarenheter hunnit samlas. Sa ar exempel
vis fallet inom maskinindustrien, dar det kontinuerliga allmanna standardi
seringsarbetet pagatt sedan ar 19 18. Da man pa denna grund haft anled
ning farmoda, att inom namnda hranseh atskilliga ran 'av mera allmant in
tresse pa standardiseringsomradet framkommit, har den farening, som leder
standardiseringsarbetet inom maskinindustrien, just i dagarna utsant en far
fragan till olika faretag rarande de resultat nanlnda arbeten hunnit avsatta.
Denna enquete ar visserligen annu ieke avslutad, men av de yttranden, som
redan inkommit, framgar med all anskvard tydlighet, att standardiseringsar
betet inom ifragavarande grupp varit till utomordentligt stort gagn. En sam
manfattning av inkommande svar ger salunda vid handen, att synnerligen
vardefulla resultat uppnatts av stor betydelse far astadkommandet av en ra
tionell produktion, goda kvaliteter oeh billiga farsaljningspriser pa de fram
stallda indnstrifabrikaten. Vidare har det betonats, att aven onl de fardelar
som standardiseringsarbetet redan givit aro betydelsefulla, torde man dock
kunna vanta anda starre farmaner jn langre standardiseringsarbetet fortskrider
oeh ju starre anslutning detta arbete vinner inom praktiken. Vikten av att
man med iver oeh energi fortsatter det med sa stor framgang upptagna stan
dardiseringsarbetet understrykes kraftigt. Vissa statsindustriella verk hava
oeksa nled intresse anslutit sig till standardiseringsarbetet oeh inrattat sig for
att dels vid de egna tillverkningarna tillampa sadana svenska standars, som
av Svenska industriens standardiseringskommission faststallas, dels vid upp
haridlingar fran svenska firmor saka genomdriva att svenska standars till
lampas for sadana i resp. leveranser ingaende detaljer, for vilka svenska stan
dard fareligga utarbetade.

Nagon uppskattning av de besparingar de olika faretagen hittills kunnat
gara genom att tillampa faststallda standardbestammelser har nlan i allnlan
het annu icke kunnat verkstalla, ty tiden far tillampningen av standard har
annu varit for knapp. Det uppgives dock fran ett visst .starre faretag, att
den g.enom standardiseringsarbetet for detta faretag uppnadda besparingen
uppgar till atskilliga tiotusentals kronor per ar.

Betydelsen av standardisering ar givetvis olika inom olika industribran
scher, men jag ,tror, att det ieke far narvarande finns nagon produktionsgren
inom vilken icke avsevarda ekonomiska farmaner skulle kunna uppnas genom
en teknisk revision i standardiseringshanseende. For den handelse man inom
nagon branseh skulle 6nska upptaga standardiseringsarbetet men harvid staller
sig villradig, huru dylika arbeten igangsattas, star Svenska industriens stano.
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dardiseringskommission efter" hanvandelse med beredvillighet till tjanst att
medverka vid startandet av sadana arbetsuppgifter.

Fil. dr G. Dalen: Jag tror, att alIa, som haft med denna sak att gora,
icke kunna ha mer an en asikt, namligen att standardiseringen har stor eko
nomisk betydelse. For min del vill jag ep.dast saga, att hade detta arbete
kommit i gang atminstone ett tiotal ar tidigare, skulle det ha sparat oerhorda
summor for den svenska industrien.

Med avseende a inledningsforedraget skulle jag vilja intervjua kommerse
radet Enstrom, hur det kan ga med det internationelIa standardiseringsarbe
tet, nar vi sorgligt nog pa engelsk oeh amerikansk sida ha denna konserva
tism i fraga om langdmatten. Pa det elektriska omradet ha vi ju internatio
nella enheter, men i England oeh Amerika fasthaller man ju vid tummatten,
under det att man i ovrigt i Europa har metersystemet. Det maste jn bliva
standiga kollisioner. Idealet yore ju att fa standardiseringen genomford inter
nationellt, sa att exempelvis en viss skruv elIer en viss maskindel passade,
yare sig den tillverkats i Stockholnl eller New York.

Kommersenldet Enstrom: Med avseende a den framstallda fragan vill
jag saga, att det naturligtvis moter avsevarda svarigheter att dragas med
dessa dubbla mattsystem jamsides med varandra, men man har i alla fall
kommit ·sa langt, att aUa standardtabeller, ,rarheist de an uppgoras, dock all
tid innehalla milIimetermatt. Aven de engelska tabellerna upptaga millimeter
matt inom parentes. Det ser ocksa ut av vissa undersokningar, som ha
gjorts, som om man skn1le knnna komma forbidenna svarighet med matt
systemet oeh anda komma till 'ett resultat. Lyckas man harmed, da kom
mer detta aven att i vasentlig man paverka det engelska mattsystemets exi
stens. Jag tror, att det ar den vagen, det skall gao Jag kan jn ieke saga,
om det skall lyekas, men vissa forhoppningar finnas i alIa fall.

Direktor Gunnar Jacobsson: Det lider jn ieke ringaste tvivel om att
ieke stora varden kunna sparas genom standardisering, och, som vi redan av
flera talarehort, ar industrien i Sverige re~an pa god vag med standardi
seringsarbetet. Jag hade hoppats, att det har i afton sknlle ha meddelats
litet mera om en annan myeket viktig sak, som kommerseradet Enstrom be
rorde i sitt inledningsforedrag, ~namligen om samarbete mellan likartade indn
strifor:etag.. Det ar jn alldeles riktigt, som han sade, att idealet ar myeket
stora verk, sadana som forekomma i Amerika oeh Tyskland, men om man
ieke kan uppna det, finns det ju en medelvag, namligen den som inledaren
antydde, da han talade om samarbetet mellan tillverkare av jarnvagsvagnar i
Tyskland.

Nar Maskinindustriforeningen bildades har i Sverig.e formanga ar se
dan, var en av avsikterna med denna forening, att man skulle forsoka fa tin
stand en standardisering av typer, saledes icke enbart den form av standar;.
disering, som det talats om har i kvall. Man hade tankt sig ett ntbyie av
tillverkningar olika foretag emellan, sa att varje foretag kunde tillverka "ett
storre antal maskiner av samma slag oeh darigenom nedbringa tillverknings
priserna oeh foljaktligen reda sig biittre i konkurrensen. Man har ocksa
gjort upprepade forsok att astadkomma nagot sadant, men pa det hela taget
far man nog saga, att dessa forsok ha misslyckats. Det hindrar ieke, att



DEN INDUSTRIELLA PRODUKTIONENS NYORIENTERING I I I

forhallandena i detta avseende nu aro betydligt battre an for en del ar se
dan, men det beror pa att den harda konkurrensen tvingat en hel del fare
tag att inskranka antalet av sina tillverkningar. Det finns dock fortfarande
n1yeket att gara i den vagen har i landet.

Jag vill for att fartydliga vad jag menar taga ett exempel, som ligger
mig ganska nara. Soin vj alla veta, finns det ett myeket stort antal fabri
ker har i landet, sam tillverka tandkulemotorer. Dessa motorer aro mer el
Ier n1indre likartade. Skillnaden ar ieke sa stor. Om nagon av dessa manga
tillverkare har kommit ett steg fore de andra, ha de ovriga akat takten oeh
det har jamnat ut sig, sa att pa det hela taget far man nog saga, att de
kvalitativt sta ungefar lika hagt. 'Tar oeh en av dessa nlanga tillverkare
maste tillverka alla olika storlekar i en massa olika typer oeh olika utfa
rande. Detta splittrar sander tillverkningen oeh fardyrar den. Vidare maste
var oeh en av dem halla lager bade vid sina fabriker oeh i andra lander.
De maste vidare var oeh en ha sin farsaljningsorganisation i de olika lan
derna. Var oeh en maste halla pa med experiment. Bade har i Sverige
oeh, vad varre ar, i utlandet, tryeka de olika fabrikanterna ned priserna for
varandra, oeh utomlands ar det i allmanhet svensk konkurrens, som fordar
var priserna. Det ar saledes myeket stora varden, som har sta pa spel.

Detta ar nu endast ett enstaka exempel, som jag dragit frame Det finns
naturligtvis likadana fall inom andra industrigrenar. Skulle det kunna garas
nagot for att "fa ett samarbete till stand mellan tillverkare av likartade pro
dukter, skulle det betyda myeket for svensk industri oeh salunda aven for
landet. Detta ar ju en sak, som bor intressera Nationalekonomiska forenin
gen i allra hogsta grad. De upprepade forsak, som ha gjorts i detta avse
ende, ha dock visat, att problemet, atminstone har i landet, ar hart nar
olasligt.

8*-27232
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Ordfarande: Professor ELI F. HECKSCHER.

Det far aftonen uppstallda averlaggningsamnet

Bankernas nuvarande rantepolitik

inleddes av fi!. doktor Gustaf Dalen som yttrade:

Det ar med allra starsta tveksamhet, som jag i dag tager till orda
i denna fraga, dels darfar att den pa satt oeh vis ar ganska amtalig,
dels darfar att jag icke kunnat till stad for de uttalanden, jag kommer
att gora, fora nagra anteekningar oeh styrka dem med siffror. Att jag
trots dessa betankligheter gatt med pa att tala nagot i fragan beror
darpa, att jag tror, att det ar onskvart, att den ventileras litet mera an
som skett. For narvarande ar namligen i ganska stor utstraekning den
allmanna uppfattningen bland industriens man den, att vara banker ge
nom stark sammanhallning missbruka sin makt, ieke pa det sattet att
man pa nagot vis ar missnojd med de tjanster, som vara valskotta ban
ker gora vart naringsliv, utan i sa matte att man anser, att dessa tjans
ter fa betalas val dyrt. Innan jag emellertid gar in pa denna fraga am
rantemarginalen, skall jag be att fa saga nagra ord i sjalva valutafragan.

Vi veta ju alla, att den guldmyntfot, som vi nu ha, ieke ar den
samma, som vi hade fore kriget. Jag tror, att man tydligast ser detta
pa dollarn. Vid den gamla guldmyntfoten hade varje land att skota sin
valuta sa, att dess paritet med guldet upprattholls, men ingen Hir val
kunna pasta, att det var vardestegring pa guld, som ar 1919 foranledde
Forenta Staterna att hoja sitt dollarvarde. Nej, det var helt andra.or
saker. Man beslot helt enkelt att haja dollarvardet, oeh foljden blev
naturligtvis, att guld strommade over till Forenta Staterna, men dar hade
man tillrackligt stora kallare oeh tillraekligt stark ekonomi for att ieke
lata sig storas darav, utan man hojde dollarkursen till det onskade var
det. Darefter ha Forenta Staterna h~Ulit sitt dollarvarde nagorlunda
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konstant och for ovrigt skott sin valuta fullkomligt sa, som, savitt jag
forstar, en fri valuta skall skotas, namligen helt och hallet med hansyn
till det amerikanska naringslivets stallning, produktionsindex, prisniva etc.
Da naringslivet visar tendens att tyna av, sanker man sitt diskonto och
stimulerar alltsa naringslivet med billigare pengar. Visar daremot narings
livet tendens i motsatt riktning, hojer man diskontot och brornsar dar
med produktion~n. Pa detta satt kan luan med en fri valuta i mycket
vasentlig grad haJla produktionen nagorlunda jamn och hindra de ytter
ligt skadliga och manga ganger alltforkraftiga konjunkturvaxlingarna'.

Jag har manga ganger fragat mig vad anledningen' kan ha varit till
att Forenta Staterna ar 1919 pa detta satt hojde sin valuta. Varje dy
lik deflation nledfor ju fullstandigt kaos inom naringslivet, och sa blev
ju ocksa, som vi veta, forhallandet vid detta tillHille i Forenta Staterna
med en fruktansvard arbetsloshet och katastrofer pa det ekonomiska om
radet. Tack vare den stora rorlighet, som dar finns pa alIa omraden
- jag tanker narmast pa arbetsmarknaden men aven pa ovriga om
raden - gick deflationskrisen emellertid relativt hastigt over. En dylik
kris medfor dock mycket stora forluster for en stat, och de dollarman,
som dar regera, bruka ha gott sinne for detta och gjorde det nog icke
utan en bestamd avsikt. Jag kan icke finna Bagon annan forklaring an
i de oerhorda guldfordringar, som de ha, och vilka i detta fall aro lik
tydiga med dollarfordringar, eftersom de kunna taga emot obegransade
mangder., Enligt professor Bertil Ohlin ha ocksa Forenta Staterna pa
denna sin deflationskris fortjanat omkring fyra ,miljarder dollars.

Nu ar det ju alldeles uppenbart, att genom de stora fordringar, som
Forenta Staterna ha i utlandet, ha de ett alldeles oerhort stort intresse
av en ytterligare stegring av sin valuta. Varje procents stegring i dol
larn motsvarar ju 60 a 100 miljoner dollars i vinst. Nar vi inforde var
guldmyntfot, som icke betyder nagot annat an att vi fastkopplat var
krona vid dollarn, ventilerades ju saken ratt mycket har i landet, och
riksbanken inforde en slags sakerhetsventil mot eventuell inflation i Ame
rika. En sadan skulle vi icke behova deltaga uti, tack vare att riksban
ken forbeholl sig ensamratt att importera guld. Pa den sida daremot, dar
man hade anledning att befara, att en sakerhetsventil skulle kunna be
havas, namligen lTIot en deflation i Forenta Staterna, ha vi icke vidtagit
nagon forsiktighetsatgard. For min del tror jag, att den sakerhetsventil,
som vi nu ha, ar alldeles onodig och icke tj anar nagot till.

Darigenom att vi infart guldmyntfot ha vi kopplat fast var svenska
valuta vid dollarn, som ar en fri pappersvaluta. Var svenska krona
rnaste darfor folja dollarn upp och ned oberoende av det internationella
guldvardet, som bestammes av dollarn., Vi ha pa detta satt fatt en
slags indexvaluta, som emellertid icke regleras med hansyn till den
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svenska .prisni\Tan och det svenska produktionsindex utan Ined hansyn
till den amerikanska prisnivan och dess index. Detta medfor dock for
oss den stora fordelen av en fast vaxelkurs, och jag tror, att sa Hinge
Forenta Staterna halla sin valuta nagorlunda konstant, ar denna fordel
sa vasentlig, att det icke kan vara tal om annat an att detta fran var
sida sa langt ar riktigt.

Emellertid ha vi ju en liten marginal mellan de s. k. gu1dpunkterna
av + 1 procent, och. det synes mig vara uppenbart, att inom denna mar
ginal bora vi reglera var svenska valuta efter samma forstandiga meto
der, som Forenta Staterna reglera sin valuta. Med detta vill jag hava
sagt, att det ar onskvart, att vart diskonto regleras sa', att na~ vart
naring'sliv befinner sig i ett betryckt lage, nar vi ha stor arbetsloshet
o. s. v., skall diskontot sattas sa lagt som mojligt, dock standigt sa att
vi befinna oss inom marginalen for guldpunkterna. Om man bortser
fran var diskontopolitik under aren 1919 och 1920 oeh kanske aven
tidigare, tror jag mig icke ha anledning att annat an gilla riksbankens
satt att skota den svenska valutan. Foregaende var sankte oeksa· riks
banken vart diskonto med en halv proeent, och denna atgard var, savitt
jag forstar, val motiverad med hansyn till var produktion och arbets
loshet, var prisniva oeh vaxelkursen pa dollar. Atgarden var fran alla
synpunkter fullt pa sin plats.

Vad hande emellertid da? Jo, vara affarsbanker brydde Big ieke
om att andta sina utlaningsrantor. Hela den stinlulerande inverkan, som
denna diskont<?sankning skulle ha for vart naringsliv, och som var sa
ytterligt valbehovlig med hansyn till naringslivets betryckta Hige och
arbetslosheten, neutraliserades genom affarsbankerna, som med sin starka
sammanhallning. bes1oto att icke vidtaga nagon rantesankning. Detta
vackte en oerhart stor uppmarksamhet inom de industrikretsar, S0111 jag
kanner till, och jag tror, att detta bankernas beslut var myeket olyckligt.

Affarsbankerna anforde som ska1 for sin standpunkt, att de icke
kunde minska marginalen mellan in- och utlaningsrantorna, och att de
ieke kunde sanka inlaningsrantorna med hansyn till den starka konkur
rensen med postsparbanken och sparbankerna. Savitt jag minns, foljde
emellertid affarsbankerna fore kriget alltid med diskontoandringar utan
att hanvisa till sparbankerna. Det forefaller mig oeksa oriktigt att han~

visa till dessa, som ju arbeta pa ett helt annat omrade med langa kre
diter. De kunna ieke i sin in- oeh utHining direkt falja diskontots vax
lingar, vilket daremot affarsbankerna bade kunna oeh bora gora. Dess
utom har sedan dess postsparbanken gHidjande nog sankt sin inlanings
ranta for att icke denna skulle sta i vagen for den rantesankning, som
var onskv3xd, oeh aven en del av sparbankerna ha foljt detta exempel.
Affarsbankerna fasthalla emellertid fortfarande vid sin hoga inlaningsranta.
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Affarsbankerna ha ju oeksa sagt, att de ieke kunna minska sin
vinstmarginal. Denna ar, som vi alIa veta, i dag vasentligt hogre an
under normala tider fore kriget. Man' har framhallit, att affarsbankerna
nu ha betydligt hogre utgifter an vad fallet var forut. Det ar ju tyd
ligt, att da vi for narvarande ha ett Inindre mynt, bliva utgifterna rak
nade i kronor storre, men en mindre myntenhet kan ju omojligen moti
vera en storre proeentuell vinstmarginal. Det anforda skalet forefaller
mig darfor endast kunna galla, om utgifterna ha stigit mera an vad
myntvardet har sjunkit, men jag tror ieke, att saverkligen ar fallet.
Lanerna ha nog i allmanhet stigit mindre an vad myntvardet fallit. I
ett avseende ar det riktigt, att bankerna fatt vasentligt akade utgifter,
namligen i fraga om skatter. Den olyeksaliga dubbelbeskattning, som
saval vart naringsliv som vara banker nu fa dragas med, har en utom
ordentligt skadlig inverkan, men detta galler som sagt ieke blott ban
kerna utan aven naringslivet i ovrigt. Inom industrien ha vi sanner
ligen ieke kunnat Hi.gga pa nagra extra vinster far att neutralisera skatte
hojningen. Tvartom tvingas atminstone exportindustrierna att i dag ar
beta med vasentligt mindre vinstmarginal an fore kriget.

Enligt ett referat, som jag laste, framholl pa sparbanksforeningens
mote far nagra dagar sedan bankdirektor Marcus Wallenberg, da denna
fraga var pa tal, att man oeksa maste rakna med vasentligt akade
risker. Naturligtvis maste man rakna med en riskmarginal vid utlaning,
men det formodar jag, att man oeksa maste gora fore kriget. Fragan
ar, om det nu finns anledning att rakna med en vasentligt storre risk
Inarginal an forut. Bankdirektor Wallenberg framhall vid samma till
falle, att bankernas forluster under deflationskrisen uppgatt till omkring
900 miljoner kronor, men jag vet ieke, om meningen var att darmed
motivera en starre riskmarginal i dag for att taeka dessa forluster.
Jag farmodar, att sa ieke var fallet.

. Man skulle da kanske kunna saga, att den inflationskris, som vi
genomgatt, har visat, att utlaningen ar forenad med stora risker, oeh att
bankerna darfor i dag skulle lagga pa en storre riskmarginal for att samla
fonder till kommande deflationskriser. Detta ar emellertid oeksa, savitt
jag forstar, fullkomligt oriktigt.

Jag kan knappast se, att det i dag finns fog for en storre risk
marginal an vad som var normalt fore kriget, savida man ieke raknar
med att industrien oeh lantagarna nu befinna sig i ett ekonomiskt sva
gare lage an fore kriget, oeh att darfor utlaningen kan vara forenad
med starre risker an farut. Detta kan dock omojligen galla vanliga Hitt
realiserbara hypotek, exempelvis aktielan, dar bankerna sjalva bestamma
belaningskursen oeb lanet vanligen beviljas for en relativt kort tid, nam
ligen tre manader, oeh bankerna alltid kunna haHa marginalen pa den
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sakra sidan, sa att det icke blir nagon sarskilt mycket storre risk an
fore kriget.

Jag kan s~nedes icke tinna nagon forklaring, varfor bankerna i d,ag
skulle behova ha en sa mycket storre vinstmarginal an vad faBet var
fore kriget. Da var ju den vanliga skillnaden mellan riksbankens vaxel
diskonto och bankerna~ utlaningsranta I a 1,5 %. I dag ar for mot
svarande lanetyper skillnaden 2 a 2,5 %, d. v. s. det har skett en hoj
ning fran 60 till 100 % pa den kostnad, som bankerna taga som betal..
ning for sina tj anster.

Aven om det emellertid skulle vara berattigat for bankerna med
hansyn till bibehallandet av sin sunda ekonomi att ha en sa stor vinst
marginal som for narvarande, kan det anda icke vara riktigt, att det
rader en sa ojamn balans mellan betalningen for olika lan, som nu ar
fallet. Om man i dag belanar en statsobligation, far man betala 4 %
ranta. Samtidigt ar depositionsrantan 4 %. Bankerna gora alltsa denna
tjanst gratis. Pa sanlma satt ar det med varuvaxlar, som diskonteras efter
4 %: vill banken rediskontera dem i riksbanken, sker det efter samma
procentsats. Aven denna tjanst utfores alltsa gratis. En annan sak,
som ocksa ar mycket svar att forsta, ar, att om det i dag be'viljas ett
aktielan, tager banken 6 % for forsta kvartalet, men om nlan sedan be
gar att mot samma hypotek fa lanet fornyat pa tre manader, tager ban
ken ytterligare 1/2%, och detta alldeles oavsett om aktiernas yarde under
tiden har stigit. Det kan ju icke aIls motiveras med nagon okad risk.
Skulle det vara nagon skillnad, borde det val vara sa, att banken de
biter'ade nagot mera forsta gangen, lanet beviljas, da banken ju har
mera arbete for lanet.' Jag kan icke se nagon annan motivering for
denna egendomlighet, som aldrig praktiserades fore kriget, an att ban
kerna pa detta satt lyckats skrapa at sig ytterligare en halv procent pa
dessa lan, fastan man formellt bibehaller 6 % for ett Ian pa tre manader
och ocksa annonserar vackert om denna rantesats. Varje lantagare vet
emellertid, att det i realiteten kostar 6,5 %. Jag tror saledes, att aven
om bankerna icke skulle kunna minska sin vinstmarginal, bor i aHa fall
en revidering aga rum mellan de olika rantesatserna inbordes.

Om man emellertid skall kunna komma over till normala forhallan
den igen, forefaller det mig nodvandigt, att riskbanken har den ledande
roll, som en sedelutgivande centralbank bar ha. Affcirsbankernas sabo
tage av riksbankens rantesankning forliden var visar ju, att. riksbanken
har forlorat denna ledande roll. Det ar dock, savitt jag forstar, nod
vandigt, att riksbanken aterfar sin ledande stallning ~ Jag tror, att en
av orsakerna till det nuvarande forhallandet ar, att riksbanken slopat
returdiskontot pa en halv procent, vilket tillhorde det normala fore kri
get. Jag haIler darfor fore, att det skulle vara -en klok atgard, om riks-
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banken aterinfarde detta returdiskonto. Riksbanken skulle darigenom fa
den ledande stallning, som den bar ha. Genom en sadan atgard skulle
ett av bankernas skal far att de ej kunna sanka utlaningsrantorna far
falla, namligen hansynen till sparbankerna. Affarsbankerna maste ju for
narvarande konkurrera med dessa om det svenska sparkapitalet. Om
riksbanken beviljar returdiskonto, skulle affarsbankerna i starre utstdick
ning kunna anvanda riksbankens medel och darigenom bliva betydligt
mindre beroende av konkurrensen med sparbankerna.

Man har ocksa framhallit sasom skal emot en lagre inlaningsranta
har i landet, att da skulle annu mera av vart svenska sparkapital bade
direkt och via bankerna ga till finansiering av utlandska industrier. For
en svensk industriman ar det ju synnerligen beklagligt att se, att vi har
i landet bade ha sparkapital och ledig arbetskraft lnen icke kunna syssel
satta dem, utan att kapitalet skickas ut ur landet far att finansiera med
oss konkurrerande industrier. Jag tanker harvid 'narmast pa vart sadra
grannland. Man farstar ju emellertid latt, att nar man i Tyskland for
narvarande har mellan 20 och 30 % lagre arbetslaner, spelar det icke
nagon roll far den tyska industrien, om den far betala ett par procents
hagre ranta. Deras produktionskostnader bliva i alIa fall lagre an vara.

Hartill kommer, som jag farut papekat, den synnerligen olyckliga
dubbelbeskattningen, .som hammar det svenska sparkapitalets direkta
avergang till den svenska industrien. Industrien far j u farst betala skatt
pa sin vinst, och aktieagarna fa sedan betala skatt pa denna vinst
en gang till. Detta galler daremot icke, om sparkapitalet gar till in
dustrien i fOrITl av obligationslan eller via bankerna.

Den nuvarande situationen ar ur svensk industrisynpunkt synnerligen
olycklig. Jag tror, att det ocksa var en av anledningarna till att defla
tionskrisen 1920-2 I blev sa fruktansvart svar, att den svenska industrien
arbetar med sa litet eget och sa mycket lanat kapital. Vid en sa vald
sam an~ring av vart myntvarde, som da agde rum, .maste ett sadant
farhallande fa mycket skadliga faljder. Darfar borde ocksa allt garas,
som kan garas, far att underlatta det svenska sparkapitalets direkta
overgang till industrien.

Jag har med vad jag nu sagt endast velat appna diskussionen
i denna fraga, och jag hoppas, att den faljande diskussionen, om jag
gjort mig skyldig till nagra felaktiga farutsattninger, skall pavisa detta,
men att, am mina anmarkningar varit berattigade, de skola leda till
rattelse. Jag tror namligen, att det ur affarsbankernas egen synpunkt
ar av mycket stor vikt, att det tidigare mycket goda samarbetet mellan
banker och industri skall fortfarande aga bestand, och ~tt det ar mycket
farligt att den uppfattningen vinner spridning, att bankerna missbruka
sin makt. Da .komnler 'ovillkorligen farr eller senare .reaktionen i nagon



BANKERNAS NUVARANDE RANTEPOLITIK

form. Det ar nag den tanken, att bankerna missbruka sitt monopol,
som givit anledning till forslaget, att staten skulle starta en egen affars~

drivande bank for att darmed bryta bankernas monopo!. F~or min del
tror jag, att en dylik statens affarsdrivande bank rned mer eller mindre
politiska biinflytanden och synpunkter icke ar onskvard. Jag tror icke,
att de yore nyttigt for ett sunt naringsliv, utan att det ar battreJ att
affarsbankerna ju forr cless hellre aterga till de normala farhaHanden,
sam radde fore kriget, och att kristidens olika utvaxter pa detta· saval
som pa andra omraden avergivas fortast rnojligt.

Harefter yttrade sig:

Bankdirektor K. Dahlberg: Jag skall forst be att sasom en ringa re
presentant for bankvasendet till doktor Dalen fa framfora ett hjartligt tack
for det valvilliga ~eh mattfulla satt, varpa han behandlade dessa, som han
sade, mycket brannbara problem. Doktor Dalens uttalanden voro i sjalva
verket i forhallande till vad man annars ofta far hora oell lasa sa mattfulla,
att jag under foredragets gang upprepade ganger tankte for mig sjalv, att
det ar ju doek en lyeka, att Gasaeeumulator ar ett fran bankskulder alldeles
fritt foretag, som dessutom har en ytterst likvid stallning. Hade sa icke'
varit forhallandet, hade nlan nog kunnat befara, att en eller annan elak
mannniska skulle ha sagt: »l)et var synd med doktor Dalen. Han vagade
tydligen ieke sjunga ut sa kraftigt, som hade behovts. Han var radd far
sin bank. » Sa elaka manniskor finns det nu for tiden t. o. m. bland
nationalekonomer.

Men skamt asido 1 Jag instammer livligt med doktor Dalen darutinnan,
att det ar ett verkligt bekymmer med den misstamning, som nu rader mellan
a ena' sidan det avriga naringslivet oeh jag skulle kunna saga svenska folket
oeh a andra sidan den del av naringslivet, som representeras av bankvasendet.
Det ar ett bekymmer, som ar sa pass allvarligt, att jag menar, att det finns
all anledning att ga in i en verklig sjalvrannsakan bade pa den ena och pa
den andra sidan. Just darfor haIler jag fuIlkomligt med doktor Dalen, att
det ar synnerligen lampligt, att det foreliggande amnet trots dess brannbara
natur tages upp i en krets som denna, i forhoppning att darigenom vissa
missforstand skola kunna rattas till oeh darmed ett litet steg tagas pa vagen
till ett anskat battre samforstand.

Doktor Dalen sammanfattade, savitt jag faljde honom riktigt, sina anske
mal i tre punkter. For det forsta uttryckte han den anskan, att bankerna
skulle pa ett mera rattvist satt an for narvarande ar fallet avmata betalningen
far ge tjanster, som de gora naringslivet. For det andra anskade han, att
den enligt hans mening alltjamt sig okande och alltfar breda marginalen ~
vi veta ju alla vad darmed menas - skulle minskas. For det tredje ut
talade han den anskan, att riksbanken skulle till naringslivets fromma ater
infora formanen av det s. k. returdiskontot, som tidigare lamnades affars
bankerna.

For att nu redan fran borjan visa doktor Dalen min goda vilja till sam
forstand, ber jag genast att fa tillkannage, att i fraga om den tredje punkten
ar jag alldeles overens med honom. Emellertid ar det ju sa, att fragan om
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returdiskontot icke kan lasas av de tva parterna, bankerna oeh naringslivet,
utan det avgarandet kommer under ett annat foruln.

Vad betraffar den farsta fragan, ett battre avvagande av ersattningen
far de av bankerna gjorda tjansterna, vill jag garna instamma med doktor
Dalen darutinnan, att myeket forefinnes pa detta omrade, som ieke ar riktigt,
oeh som det yore onskvart att kunna farandra. Att astadkomma full ratt
visa ar nappeligen rnajligt, oeh kravet stracker sig sakerligen ieke heller sa
langt. Det ar sarskilda endels tillfalliga omsUindigheter, SOin medfort, att
farhallandena harvidlag ha blivit i vissa avseenden mera avita an de varit
tidigare. Jag kommer att berara vissa sidor av denna fraga, da jag nu ger
nlig in pa den andra punkten, fragan Oin bankernas marginal.

Detta slagord, »bankernas breda Inarginal», ar ju ett tillhygge, som' far
narvarande ar i hog grad anlitat. De meningar, som hysas harvidlag; torde
vara ratt sa skift~nde med undantag darav, att alIa farefaIla avertygade om
att kritiken i stort sett ar riktig. I samband med fragan om bankernas
rantemarginal viIl jag aven saga ett par ord om den darmed sammanhangande
fragan om bankernas ranteavtal eller sam det stundom heter: »det envaldiga
storkapitalets monopolsammanslutning far naringslivets fardyrande».

Det ar en ganska kranglig historia att reda ut hurudan denna marginal
i sjalva verket ar oeh vad den innebar. Da jag har blivit tillfragad i
detta sparsmal, har jag ibland svarat, att bankerna icke ha nagon marginal
aIls. Diskontot ar 4 % oeh depositionsrantan ar 4 %, sa att det blir ingen
ting aver. Understundom har jag svarat, att nlarginalen torde vara 5 a 6 %.
Girorantan ar I % oeh forlagslan lamnas till 6,5 96. Ingen blir ju klokare
pa sadana svar, men troligen fasta de fiesta mera avseende vid det sista.

Om man ser pa utlandet far att fa en utgangspunkt far bedomandet av
den svenska marginalen, mater' man givetvis annu starre svarigheter. Jag
kan namna, att atskilliga av de svenska affarsbankerna far ett par, tre ar
sedan gjorde en recherche med andamal att soka skaffa sig upplysningar om
marginalfarhallandena i ett stort antal frammande Hinder, stera oeh sma, sa
dana som ha nagon betydelse i farhallande till ass. Denna undersakning
statte pa besvarligheter redan av den anledningen, att det ekonomiska livet
oeh faljaktligen ocksa bankvasendet ar sa olika i olika lander. Har i Sverige
utmarkes ju bankvasendet av en nadvandig skyldighet far bankerna att halla
naringslivet med driftskapital i en utstrackning sa stor, att dess motsvarighet
sallan finnes annorstades. Far att kunna betjana naringslivet med denna
permanenta farlagskredit aro de svenska bankerna nadsakade att ideligen
avervaka sin inlaning oeh saka draga till sig sparkapitalet i konkurrens med
sparbankerna. Faljden ar oeksa, att en mycket stor del, jag tror far nar
varande ungefar 7/8, av de svenska bankernas inlaning utgares av despositions
oeh sparkassemedel, dragande en ranta av 4 a 3,5 %. Jag hade fare fare
draget anledning att se litet pa siffrorna for en bank i London, oeh jag
fann darvidJ att denna noterade en ranta for a-vistapengar av I %, for tre
manaderspengar av 2 % och far sexmanaderspengar av 2 1/4 %. Det ar ju
helt andra siffror an de svenska. Hartill kommer att det visst ieke ar all
inlaning, som farrantas, utan man far pa sina stallen ha ett ganska stort
bankkonto for att averhuvud taget fa atnjuta farmanen av nagon ranta aIls.
Jag horde haronl dagen talas om en stor amerikansk bank, som sade sig ha
icke mindre an 30 % av sin inlaning gratis. Det ar givet, att med sadana
farhallanden pa inlaningssidan det blir battre tillfalle till en forhallandevis
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bred marginal. Den allmanna uppfattning, man kunnat fa av de uppgifter,
som kommit fran utlandet, ar att de utlandska bankerna i allmanhet ha en
bredare, pa sina hall avsevart bredare marginal an vad faBet ar hos oss.
En bankchef i ett av vara grannHinder namnde ocksa far mig harom dagen,
att man dar raknade lTIed en lTIarginal av 3 %.

Om den stora allmanheten emeIlertid ar pa det klara lTIed att vara
affarsbanker ha en orimligt bred marginal, torde den vara icke mindre aver
tygad om att rikets sparbanker farete det efterfaljansvarda exemplet av bank
institut, som arbeta med nara nog ingen marginal eIler i varje fall med en
oerhart ringa sadan. Jag har intresserat mig for att farsaka fa fram, hur
det farha11er sig med sparbankernas marginal - jag farutskickar, att jag
icke i nagon man avser att rikta nagon kritik mot sparbankerna; jag endast
refererar - och jag har fardenskull gatt till det sista dokument, som fare
ligger, namligen sparbanksstatistiken far ar 1926. Denna up ptager en lTIedel
inlaningsranta av 4,4 %. Far utlaningen finnas inga medeltal angivna utan
endast minin1irantor. Dessa utgara far Ian mot inteckning 5,3 %, alltsa en
marginal av 0,9 %, och far b·orgenslan 5,9 %, alltsa en marginal av 1,5 %. Tager
man hansyn till att sistnamnda rantesatser endast aro minimirantor, och att
inteckningslanens volym ar starre an borgenslanens, forestaller jag mig, att
man bar komma sanningen ganska nara, om man antager sparbankernas
rantemarginal vara i genolnsnitt I 1/4 %.

Nu ar det ju alldeles uppenbart, att affarsbankerna maste ha en helt
annan lTIarginal ar sparbankerna. Arbetet och uppgifterna inom de tvenne
slagen av bankinstitut aro ju av en helt olika beskaffenhet. Sparbankerna
aro skyldiga att icke taga nagra risker. Affarsbankernas skyldighet ar att i
viss utstrackning dela ljuvt och lett med naringslivet, foljaktligen ocksa att
taga risker och saledes aven farluster. Sparbankernas arbete ar i hag grad
enkelt, sa enkelt som man aver huvud taget kan tanka sig en bankrarelse
bedrivas. De kunna faljaktligen arbeta med ringa och farhallandevis billiga
arbetskrafter, under det att de moderna affarsbankernas arbete ar i hag grad
svart och ofta ytterst komplicerat. De maste vara beredda att tillhandaga
naringslivet med mycket besvarliga transaktioner, son1 krava en hagt kvali
ficerad ocb en farhallandevis talrik personal. Vidare ar att betanka, att
affarsbankerna ha aktiekapital, som skaU farrantas, och slutligen att affars
bankernas skatter pa grund av dessa bankers stora kroppar och progres
sionsbeskattningens karakULr komma att bliva farhallandevis mycket starre
an sparbankernas. AUt detta medfar, att affarsbankernas marginal maste
vara betydligt starre an sparbankernas.

Om jag fragar, hur mycket starre marginalen bar vara, tror jag, att
mangen, som tankt nagot 9ver dessa farhallanden, skulle vara benagen att
saga,. att affarsbankerna skaligen rna vara berattigade till en marginal, som
ar dubbelt sa stor som sparbankernas. Jag vill da namna, att jag kanner
en mycket stor bank, som nyligen gjort en noggrann undersakning far ut
ranande av den verkliga marginalens storlek, varvid hansyn endast tagits till
de verkligen rantebarande papperen. Resultatet blev, att margin~len i den
banken visade sig nagot understiga 2,5 %.. En annan storbank har meddelat
mig, att man vid en undersakning, som dock icke gatt i detalj utan skett
mera i stora drag, kommit till ett resultat av cirka 2 1/4 %. En tredje ratt
stor bank har ocksa kommit till ungefar samma siffra.

Jag vill vidare erinra om att 1917 ars bankkommitte pa sin tid gay
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professor Sommarin i uppdrag att med stod av fran afHirsbankerna infordrade
synnerligen preciserade siffror soka utrona, vad affarsbankernas marginal var
ar 1917, alltsa for tio ar sedan. Professor Sommarin kom till det resultatet,
att Inarginalen vid denna tidpunkt nagot oversteg 2,5 %. Det vill salunda
farefalla, som om marginalen nu ar lagre an den var for tio ar sedan. I
varje fall larer det ieke kunna pastas, att den befinner sig i progression.
Fastmera ar det sa, att den under de. senaste aren alltmera knappats in.

Hur det nu an rna farhalla sig Ined asikterna om skaligheten av den
nuvarande marginalen, maste jag saga, att det forefaller mig, som om det
skulle vara gan ka svart att far narvarande astadkomma nagon storre be
gransning av denna marginal} som jag skulle tro ar rnindre an vad doktor
Dalen oeh manga n1ed honoln antagit. Se vi pa bokslutet i myeket stora
drag for t. ex. Svenska Handelsbanken oeh undersoka, vad bruttovinsten
skall anvandas till, ha vi forst - d. v. s. egentligen inte forst utan snarare

.sist, men jag nalnner det forst - utdelningen pa bankens fonder. Dessa uppga
till 120 miljoner kronor. Utdelningen ar far narvarande 9 miljoner, vilket
lllotsvarar 7,5 %. Jag tror, att varje affarsman skall medgiva, att det ar en
mycket skalig utdelning pa ett affarsforetags fonder. Vidare ha vi avsattning
till reservfonden, som tar sitt, oeh som vi oeksa rnaste vitsorda ar en nad
vandig utgift. Sa ha vi skatterna. Det ar en utgift, som pa intet satt hade
nagon motsvarighet ar 19 I 7 utan i hog grad okats sedan dess pa grund av
skattelagstiftningens karaktar i olika avseenden. Denna post tager i ansprak
ctt betydande belopp. Vidare ha vi avskrivningar, som betingas av under
aret konstaterade farluster. Slutligen komma vi till omkostnaderna i trangre
mening, d. v. s. utgifterna far bankens organisation, dess personal, dess
huvudkontor oeh avdelningskontor. Ja, harom saga manga, att det ar far
galet med alIa dessa avdelningskontor oeh att vi ha alldeles far mycket folk.
Det kan ieke bara sig.

Jag har nu varit med i bankvarlden under atskilliga ar, och vad lnan
an rna saga om banklivet, sa erbjuder en sadan befattning en mycket god
utkikspunkt. Man sitter hagt uppe oeh har god utsikt. Det ar endast otrev
ligt, att det blaser sa forfarligt dar uppe. Jag har emellertid .dar kunnat se
pa affarsforetag av olika slag, oeh jag maste saga, att min bestanlda upp
fattning ar, att det finns fa faretag, dar det agnas en sadan omsikt at fragan
oIp organisationen, som i den. bank, jag tillhar. Jag ar oeksa overtygad om
att den darutinnan ieke star ensam. :Fragorna onl personalens nodvandig
het, om dess utnyttjande och om rationalisering oeh besparingar i olika av
seenden aro fragor, som alltjamt aro aktuella, samtidigt som - det vill jag
oeksa understryka - man omsorgsfullt tillser, att den personal} som finns
och bar finnas, blir tillgodosedd pa ett najaktigt oeh redligt satt.

Vad avdelningskontoren betraffar, ar det alldeles klart, att det skulle
vara oerhart mycket enklare oeh billigare, om man kunde sla tillhopa dem
allesammans i en stor pott oeh driva det hela exempelvis i Stockholm eUer
kanske t. o. m. pa en billigare· plats, men det moter mangahanda oaverstig
liga hinder -- forst oeh fran1st i de farpliktelser, som en bank sadan som
min atagit sig gentemot de olika delar av landet, i vilka alIa dessa kontor
ligga. Avdelningskontoren Inotsvaras ju till rnyeket stor del av kontoren i
de med banken inkorporerade landsortsbankerna. Indragningar ha emelIertid
gjorts, oeh laget ar for narvarande, att varje avdelningskontor bar sig. Det
skulle vara billigare oeh astadkolnma mera latditkon1liga vinster, om man
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icke behovde arbeta med ett sa stort antal avdelningskontor, men avdelnings
kontoren aro nodvandiga oeh maste behallas. De asamka som sagt inga
torluster utan i stallet vinster. Skulle ett n10tsatt forhaJlande pa nagon en
staka plats aga rum, ar det sa 0betydligt, att det pa intet satt inverkar pa
statistiken. Nagra sadana verkligt sma platser kunna ju finnas.

Ja, tycker jag mig hora nagon rost i bakgrunden saga, men ni behova
dock ieke sitta i marmorpalats oeh ni behova dock ieke halla er med dessa
staber av direktorer med myeket hoga loner. Det kostar givetvis narings
livet avsevart. Det var nog ingen nationalekonomisk professor) som sade
nagot sadant, ty han ar nog saker pa att dessa nu berorda forhallanden icke
kunna namnvart inverka pa naringslivet, utan det var val formodligen en,
sasom jag sjalv, medlem av profanum vulgus. Jag skall emellertid be att fa
besvara sa gott jag kan aven dessa mindre behagliga interpellationer - under
antagande att de blivit framstallda.

Vad forst angar de dyrbara husen, vill jag garna medgiva, att det ieke
alls har varit nodvandigt, att bankerna skulle oekupera de vaekraste oeh
mest populara platserna, yare sig i huvudstaden eIler i ovriga samhallen.
Det hade kanske ieke heller varit nodvandigt, att de skulle ha utrustats fuUt
sa dyrbart. 'Bankerna maste dock ha ett centralt lage oeh maste ha solida
och goda byggnader. Jag tror, att utbyggnadens tid sedan atskilliga ar till
baka kan anses fullbordad, oeh att vi icke pa avsevard tid ha att vanta
nagra nya bankbyggnader., De byggnader, som £Innas, aro, skulle jag tro,
allmant nedskrivna till skaliga varden oeh belasta icke de nuvararide vinst
oeh forlustrakningarna, bland annat darfor att deras underhaJI kostar for
haIlandevis 0betydligt. Jag tror saledes ieke, att bankbyggnaderna ha nagot
att gora med narings1ivets behov av lattnader fran bankernas sida.

Vad sa angar direktorslonerna, vill jag oeksa medge, att atskilligt kan
finnas att saga betraffande denna del av omkostnaderna saval i bankerna
som overallt annorstades. Vi fa emellertid ieke glomma, att bankerna i
Sverige aro myeket stora foretag oeh att vissa av dem aro verkliga jattefore
tag aven efter internationella matt. Jag har fatt det intryeket, att dessa
loneforhallanden aro internationella, och att Sverige ingalunda kan sagas ga
i spetsen, da man jamfor med forhallandena i utlandet. Vidare skulle jag
vilja erinra om att inon1 narings1ivet over huvud taget ar det ju sa, att stora
foretag krava Inanga oeh stora direktorsloner.

Jag har emellertid velat undersoka, hur det forhaIler sig med dessa
loner. Jag har da gjort det antagandet, att staten exproprierar Svenska
Handelsbanken, och att det -[orsta, staten gor, ar att avskaffa alla overbygg
nader pa lonesystemet. Det avskaffas allt vad tantieme heter, oeh direk
torerna forvandlas till 1at oss saga byrachefer med Ion enligt loneklass den
och den. Bestammelsen lyder, att i banken icke far finnas nagon lon, som
overstiger 15 000 kronor. Det belopp, som darmed vinnes, anvandes for
att sanka bankens utlaningsrantor till industriens fromma. Vad gor da detta?
Jag forestaller mig, att nagon av de yngre eleverna har skulle vilja saga I %.
Det ar for mycket. Nagon annan kanske gissar pa ~/2 % eller 1/4 %. Aven
det ar for mycket. Nej, vi fa en ranteminskning pa 0,069 %. Det betyder
med andra ord, att en kund, som har ett bankHin aret runt pa 100 000

kronor, fortjanar pa reformen 69 kronor on1 aret. Jag tror, att han sager,
att kan han bara det ovriga, kan han oeksa bara dessa 69 kronor. Tanka
vi oss i sttHlet en kund, som har ett Ian pa 10 lniljoner kronor - sadana
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finnas verkligen - kan man meddela honom, att han skulle fartjana 6,900
kronor om aret. Han svarar sakerligen, att han finner detta ytterst ange
namt, men om jag da sager till honom: »Tank pa staten oeh bynieheferna»,
tror jag, att han efter ett agonblieks reflexion tillkannagiver, att han fare
drar att ha det som forut, att han foredrar att ha att gara llled bankdirek
tarerna, son1 han kanner oeh som tala ett sprak, som han farstar, oeh som
farsta honon1. Gud vet, om ieke mannen har ratt.

Jag skulle nu vilja saga nagra ord om bankernas myeket omtalade rante
kartell, vilken ju formenas vara agnad att fardyra kostnaderna for narings
livet. Jag vill da forst oeh framst stryka under, att bankernas sedan manga
ar tillbaka existerande ranteavtal ar avsett ieke att haja rantorna utan att
haJla dem nere. Det bindande ranteavtalet berar uteslutande inlaningsrantorna
oeh avser, att de avtalet tillharande bankerna - det ar de stora eHer Inera
betydande afHirsbankerna, till antalet ungefar halften av samtliga affarsbanker
- skola vara farpliktade att ieke overskrida vissa maximisatser for de rantor,
som de betala till insattarna. Anledningen till denna overenskommelse ligger
i bankernas nyss berorda farhallande till industrien, d. v. s. deras skyldighet
att tillhandahalla industrien ett forhallandevis ofantligt stort permanent far
lagskapital. Detta tvingar dem ju till att i konkurrens med andra sparin
rattningar suga till sig sparkapital for att ieke industrien skall bli kort pa
pengar. Om nu bankerna i sin angslan att kunna halla sin inlaning uppe
skulle ha fullt fria hander, skulle, som erfarenheten visat, detta resultera i
bud oeh overbud oeh en allman farhajning av inlaningsrantorna. Eftersom
marginalen ieke tillater sa myeket, skulle den automatiska faljden darav bliva,
att utlaningsrantorna maste hajas pa samma satt. Vi se oeksa detta be
kraftat, om vi sla upp bankinspektionens arsberattelser. Det ar sasom nan1ntS
endast de stora bankerna, som aro bundna av ranteavtalet, under det att de
mindre bankerna ha sin fullkomliga frihet. I exempelvis den sista arsbe
rattelsen fran bankinspektionen redogor denna far de av de starre bankerna
beraknade rantorna saval vid in- som ntlaning under ar 1926. Darefter
konstaterar bankinspektionen, att de mindre bankerna, alltsa de som ieke aro
anslutna till ranteavtalet, i alln1anhet ha beraknat 1/2% hogre ranta saval far
inlaning som far utlaning. Vi ha ju oeksa ett exempel i Jordbrukarbanken,
vilken som bekant ieke heller tillhor ranteavtalet, oeh som vid flera tillfallen
tagit kunder fnin de andra bankerna genom att bjuda 1/4 eller 1/2% mera an
vad dessa varit i tillfa.lle att gee Jag antar, att det aven far den banken
haft den automatiska faljden, att den n1ast haja utlaningsrantan i motsvarande
man. Over huvud taget tror jag man kan saga, att far de smarre instituten
oeh de statliga instituten finnes en viss tendens att haHa rantorna uppe.

Jag vill i detta sammanhang erinra am postsparbanken, som under at
skilliga manacler holl samma inlaningsranta som riksbankens diskonto oeh
farst i juni manad giek ned till 3,6 %. Detta farhallande overklagades ju
fran sparbankshall oeh aberopades som en anledning till att sparbankerna
ieke kunde taga hansyn till riksbankens sista diskontosankning med den
raskhet oeh i den allmanna omfattning, som man farmenade eljest skulle ha
blivit fallet.

Det ar givet, att det ar i hog grad angelaget far ett land att astad
komma sadana farhallanclen, att sparsamheten kan uppmuntras genom en ti11
raekligt hag inlaningsranta, men detta utesluter ieke, att man finner det
orimligt, om inlaningsrantan halles uppe till jamnhojd Ined eller till oeh med
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over det offieiella diskontot. Ett sadant sakernas forh~Ulande, som nu rader,
ar i hag grad snedvridet. Hela Higet far narvarande' ar abnormt. En av
foljderna av detta farhallande ar ju, som doktor Dalen oeksa papekade, att
riksbankens ledning av var penningpolitik pa sistone har forsvagats, vilket ju
myeket starkt aeeentuerats genom bankernas for nagon tid sedan tillkanna
givna ofarmaga att pa satt, som de alltid eljest gjort oeh garna skulle velat
gara aven i detta fall, falja riksbanken vid dess diskontoandring.

Dessa trassliga forhallanden ha, menar jag, i avgarande grad sin far
klaring i det har i kvall vid Hera tillfa.llen papekade farhallande, som kan
uttryekas med affarsbankernas tavlan med sparbankerna om allmanhetens in
laning. Jag har redan framhallit den ofrankonlliga nodvandigheten far affars
bankerna att tavla pa detta satt, beroende pa den affarsbankerna avilande
skyldigheten att tillhandahalla industrien det stora. kapital, som den behover,
oeh som allmanheten vagrar att slappa till direkt. Far att astadkonlma en
varaktig farandring till det battre ar saledes ingenting mera angelaget an att
skapa ett sadant fartroende till var svenska industri, att sparkapitalet blir
villigt att saka sig direkt till industrien i stallet far att som nu enstandigt
vagra att i form av aktiekapital installa sig dar oeh i stallet saka sig till de
olika sparinstituten. For att skapa det fartroende, som saledes ar i sa hag
grad anskvart, kan ingenting vara mera betydelsefullt an att industrien oeh
industriens arbetare finna varandra i ,en salnfarstandsfred, avseende att savitt
mojligt astadkomma arbete i lugn oeh ro, utan valdsamma avbrott' oeh kon..
Hikter. Ett andra anskemal far syftets vinnande ar astadkommandet av vissa
prineipiella reformer i var nuvarande industrien avseende skattelagstiftning
liksom oek i en del annan lagstiftning, som avser industrien. En atgard, som
slutligen for bankernas del skulle underlatta deras. medverkan till farandringens
genomforande, skulle vara, om riksbanken pa nytt ville bereda bankerna for
manen av ett returdiskonto i nagon forul.

Nu invander man, att foljderna av en sadan farandring, som jag skisserat,
givetvis skulle bli en minskning av bankernas volym oeh arbetsuppgifter.
Harpa vill jag svara, att detta enligt min mening ieke gar nagot. Bankerna
aro intet sjalvandamal. Bankernas uppgift ar att vara formedlare, men den
basta vagen ar merendels den direkta. Vill landets sparkapital ga direkt till
naringslivet, ar det bankernas klara oeh enkla skyldighet att, i den man sa
sker, trada at sidan oeh lamna vagen frio

Bankdirektor Charles Dickson: Da doktor Dalen efterlyste uppgifter
om bankernas omkostnader i proeent av omslutningen, vill jag meddela, att
sadana siffror finnas intagna i bankinspektionens arsberattelser. Dessa upp..
gifter aro ju ganska il1:tressanta, da man diskuterar rantemarginalen. Av dem
framgar namligen, att omkostnaderna i farhullande till omslutningen utgjorde
fare kriget i genomsnitt far alla banker omkring 1 %. Detta proeenttal steg
sedermera under kriget oeh nadde sin hojdpunkt at 1920, da det var 1,38.

Ar 1926 var samma tall, 18. Detta visar ju, att det faktiskt forefinnes en
proeentuellt starkare stegring av omkostnaderna. Omkostnaderna ha ieke
enbart stigit, darfar att vi nn rakna med ett annat penningvarde, utan de ha
proeentuellt stigit i forhallande till omslutningen.

Jag vill vidare framhaJla, att om det verkligen yore sa, att bankernas
rantemarginal nu yore oskaligt storre an fore kriget, skulle detta visa sig i
en starre rantabilitet pa bankernas kapital. Sa ar elnellertid ieke farhallandet,
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sasom framgar av den egentliga statistiken. Nettobehallningen pa hela bank
roreisen i genornsnitt uppgiek ar 19 I 3 till 7,9 % oeh ar 19 I 4 till 7,2 % av
bankernas kapital. Den steg sederrnera under kriget oeh var hogst ar 19 I 6,
da .den uppgiek till 13,5 %. Sedan har den fallit oeh utgjorde ett sadant
ar som 1922 endast 2,98 %. Vid procentberakningen for sistnamnda ar
aro Malarebanken oeh Sydsvenska Banken ieke medtagna. Siffran skulle
annars blivit annu lagre. Rantabiliteten har sedermera ater stigit oeh ut
gjorde ar 1924 5,86%, ar 1925 5,92% oeh ar 19266,07%' Man maste infor
dessa siffror erkanna, att en rorelse, som i medeltal ieke ger storre nettobe
hallning, ieke ar ute pa vagar, dar den klar sina kunder.

En liknande bild av forhallandena far man genom att taga siffrorna for
utdelningen. Denna utgjorde i proeent av bankernas kapital ar 19 I 4 6,4 %,
var hogst ar 1919 med 7,8I % oeh hade ar 1922 sjunkit till 3,6 %. Sedan
dess har utdeiningen rort sig omkring 5 % pa kapitalet. Den utgjorde ar
19 23 5,03 %, ar 19 24 4,94 %, ar 1925 5,OI % oeh ar 19 26 4,99 %. En sadan
utdeining kan ju ieke heller anses vara sa vidare hog.

Ga vi sedan till nettovinsten i forhallande till omslutningen, finna vi
aven dar hogre siffror for tiden fore kriget an nu. Ar 19 I 3 utgjorde netto
vinsten 1,80 % av omslutningen. ·1'va ar under kriget var den hogre, nam
ligen 19 I 6 2,44 % oeh 1917 1,86 96. Ar 1922 var vinsten nere sa lagt sam
i 0,45 %. Ar 1923 utgjorde den 0,95 %, ar 1924 0,86 %, ar 1925 0,89 % oeh
ar 1926 0,88 %. Saledes ar 1913, da man anser, att marginalen ieke var
for hog, utgjorde nettovinsten 1',80 %, under det att den nu endast ar 0,88 %.

De nu anforda siffrorna visa ju att aven om marginalen har stigit, aro
forhaJlandena sadana, att de framtvungit denna stegring. Jag vill [ramhalla,
att sammanh3Jlningen har ieke harvid hjalpt, utan det ar den harda nodvan
digheten, som tvungit bankerna till den rantepolitik,som de nu fora. Jag
tror, att de siffror, son1 jag har anfort, ge bevis for sanningen harav.

Jag vill tillagga, att det forut finnes ett tiHfalie, da riksbanken satte sitt
diskonto till 4 %, oeh da bankerna ieke foljde med i rantesankningen. Det
var den 7 juli 191 1. Bankerna nedsatte da diskontot till 4 %, men lato alIa
ovriga rantesatser forbliva oforandrade. Det forefaller darfor nastan, som om
det vore olnojligt for bankerna att folja med, da diskontot gar ned till dessa
4 %. Ar 19 1 I stod emellertid detta diskonto endast en kort tid. I slutet
av septen1ber 191 1 hojdes det ater till 4,5 % oeh nagra dagar efterat till 5 %.

Professor S. Brisman: Jag befinner mig i samma situation som de fiesta
senare deltagare i en diskussion, att' sa pass manga saker redan blivit sagda,
att man kanske ieke har sa myeket nytt att tillagga. Jag har likval en del
reflexioner att gora, sam jag garna skulle vilja komrna med.

Nar krisen brot ut oeb de stora forlusterna gjordes, var det ju nastan en
sjalvklar sak, att bankerna skulle behova storre fortjanster oeh foljaktligen en
storre marginal an de forut haft. Den vag, som bankerna da forsokte ga,
yar densamnla, som nlan i regel har [orsokt utolniands, sarskilt i England,
namligen att haHa inlaningsrantorna proportionsvis lagre' an forut. Detta
system folja de engelska bankerna an i dag. I Sverige strandade detta ernel
Iertid som bekant pa konkurrensen med sparbankerna oeb obligationsplaee
ringen. Denna konkurrens spelar av Bera ska] ieke aIls salnma roll i England
oeh de fiesta europeiska lander som har. Affarsbankernas insattningar bas
oss sjonko oeh sjonko, under det att sparbankernas stego oeh stego oeh
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obligationsplaceringarna likaledes stego och stego. 1vran farsakte sig da pa del)
utvagen att utava pattyekning pa sparbankerna far att de skulle sanka sina
rantor. Den politiken var, savitt jag kan f6rsdi, oriktig. Sparbankerna varken
bara elIer kunna i sin rantesattning taga nagon annan hansyn an till sina
egna klienters intressen. De aro kooperativa anstalter med andamal att be
reda insattarnas medel en sa bra farrantning som mojligt. De aro de enda
fria anstalter i vart samhalle, sonl tillgodose de sma insattarnas intressen,
oeh dem bora de icke svika. Jag skulle vilja tillagga, att de icke heller
kunna gara det. Jag farstar icke, hur det skulle ga till. De arbeta med
inteekningslan oeh obligationsplaeering, saJunda i en marknad, dar de ieke
sjalva pa nagot satt beharska rantorna. SkulIe de satta sina inlaningsrantor
lagre an de behovde, skulle faljden darav bliva, att de skulle fa vinst, men
vartill skulle den anvandas? De ha inga aktieagare elIer sonl postsparbanken
en stat att lamna sin vinst till. Eller bcksa skulle de taga lagre utlanings
rantor an som yore nadvandigt, vilket ieke skulle medfora annat an en pri
vilegierad stallning far ett fatal lantagare, vilket ur ekonomisk synpunkt yore
meningslast.

Jag tror darfar, att de patryekningar, som gjordes oeh fortfarande garas
pa sparbankerna, ieke aro berattigade. En viss ranteniva utbildar sig i ett
land, som ieke ar godtycklig utan beror pa tillgang oeh efterfragan pa
kapital. Man kan ieke efter behag satta den lagre eller hagre. Det ar
denna rantesats, SOln sparbankerna i sin verksaluhet skola utga ifran. Vilja
affarsbankerna ha starre insattningar, fa de betala vad de kosta. Behaver
industrien pengar i starre omfattning, far den betala vad det kostar. Det
kan ju synas hart, Inen det ar den g€nerella lag, som galler allt i ett sam
halle. Vill en verksamhet draga till sig en produktionsfaktor, far den betala
vad den kostar. Man kan icke begara att fa den till nagon sorts underpris.

Det var darfor, menar jag, en korrekt andring, sam affarsbankerna gjorde,
da de i mars 1926 lade aver den akade marginalen fran inlanings- till ut
laningsrantorna. Darmed fick lantagaren betala det pris, sam var nodvandigt
far att han skulle fa pengarna. Om det nu ar sa, att industrien behover ett
okat kapital oeh detta ieke kan skaffas pa annat satt, var det korrekt av
bankerna att ieke folja riksbanken i den sista rantesankningen. Hade de
namligen sankt inlaningsrantorna, hade de kanske farlorat kapital oeh industrien
hade ieke fatt vad den behaver.

Doktor Dalen sade, att affarsbankerna ieke bora taga hansyn till spar
bankerna, men som farhallandena nu aro) kunna de ieke undga att gara detta
lika litet sam· de kunna undga att taga hansyn till obligationsplaeeringarna.
Pa det sattet ha vi fatt en akad marginal, sam man farst farsakte lagga pa
spararna oeh sedan pa lantagarna.

Man har har talat Oin denna marginals storlek. Bankdirektar Dahlberg
sade, att han ieke visste, om den var 5 % eller 0 %. Det ar sjalvklart, att
det ar svart att harvidlag komma till en alldeles korrekt analys, men jag
tror, att nlan tamligen latt kan bilda sig ett begrepp om saken. Vad ban
kerna fa pa sin utlaning tarde tamligen sakert kunna sattas till 6,s %. Det
ar litet nlindre i somliga fall men a andra sidan nagot nlera i andra fall,
exempelvis for s. k. frusna krediter, for vilka bankerna ~aga Ij2 % hagre ranta.
Vad bankerna betala for inlaningen kan luan ju latt rakna ut. De betala 4 %
for kapitalrakning oeh Hingre depositioner. For kortare depositioner oeh for
sparkasserakning oeh uppsagningsrakning galler ju en lagre rantesats, 3 a 31/2 %
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oeh for eheekrakning galler ju i allmanhet I % ranta. Lagger man ihop
alltsammans, tror jag man snarast kommer nagot under an over 3,5 % inla
ningsranta. Marginalen skulle alltsa utgara omkring 3 %.

Bankdirektar Dahlberg namnde, att man i ett fall raknat ut marginalen
till 2,5 % oeh i ett par andra till 2

1/4 %. Dessa siffror ha val raknats ut sa,
att man beraknat vad omkostnader oeh risker ga till oeh satt det i proeent
till omslutningen. Den verkliga rantemarginalen ar dock helt sakert hogre
i genomsnitt for vara banker an vad bankdirektor Dahlberg namnde. Den
ratta siffran ar nog skillnaden mellan 6,5 oeh 3,5 %. Onl siffran 6,5 9'0 skulle
vara nagot far hag, sa ar sannolikt oeksa siffran 3,5 % nagot far hog, sa att
jag tror nog, att dessa 3 % aro korrekta.

3 % ar emellertid icke i oeh far sig nagon sa stor marginal, sonl oeksa
bankdirektar Dahlberg framhaH. Det later ju mycket, darfor att det betyder,
att bankerna taga nara 100 % far sina tjanster. De fa ju in pengarna till
3,5 % oeh lana ut dem till 6,5 %. Jag vill ieke saga, att sadant ieke fore
kommer i detaljhandeln - det gar det ofta nog - men vi anse anda en
sadan marginal val hag far en dylik formedlingsverksamhet. Man maste
emellertid komnla ihag, att bankerna ieke bara aro formedlare mellan in
sattare oeh lantagare, utan att de samtidigt aro farsakringsanstalter. Deras
verksamhet ar mest av alIt en forsakringsverksamhet. Det finns intet annat
satt att fa pengar sakert plaeerade an att satta in dem i en bank. Koper
man statsobligationer, kan nlan som de engelska placerarna riskera att farlora
halva kapitalet i kursforluster. Bankerna taga pa sig riskerna far insattarnas
rakning. Jag tror, att onl man jamfor en bankdirektars oeh en farsakrings
direktors verksamhet, ar skillnaden egentligen ganska liten. Bada tva ha till
uppgift att vardera risker. En sadan farsakringsverksalnhet kostar emellertid
pengar, oeh bankerna maste darfor taga en riskpremie.

Bankdirektar Dahlberg framhall, att nlarginalen i Sverige ar mindre an
i andra Hinder. Det ar riktigt, men det bevisar ju ieke, att den ar berattigad.
Vi ha ju kunnat reda oss med en mindre marginal forr, oeh da fragar man
sig, om vi ieke skulle kunna gara det nu oeksa. Utlandets farhallanden aro
ieke jamfarbara Ined vara. Deras insattningar aro oerhart nlyeket besvar
ligare. Vara depositionsrakningar omsattas en gang vart tredje ar, under det
att insattningarna i de engelska oeh amerikanska bankerna Olnsattas kanske
en gang var fjortonde dag eHer nagot sadant. Det blir ju en oerhard skillnad
pa det besvar oeh arbete, som bankerna ha. Placeringsfarhallandena aro
oeksa sa olika, att man i varje land ma-ste anpassa sig efter landets farhal
landen.

Under krisen var en akad marginal sjalvklart berattigad. Det galler ju
far all farsakringsverksamhet, att om riskerna stiga, maste oeksa premierna
akas. Det ar ieke rimligt att begara nagot annat. Sa lange darfar riskerna
voro starre an normalt, var oeksa hajningen av riskpremien berattigad. Sedan
ett par, tre ar tillbaka afO emellertid de speeiella riskerna aver, oeh be
laningen av aktier ar ieke farligare an fore kriget. En industrikredit ar ieke
heller farligare an fore kriget, snarare tvartOln hoppas man. Vi ha ju gott
hopp om att kunna for framtiden avstyra sadana valdsamlna konjunkturvaxlingar,
som vi ofta hade forut. Krisfaran blir mindre oeh darmed bli oeksa ris
kerna mindre far bankerna.

Fragan ar alltsa, Oln den hoga marginalen nu ar berattigad. Ja, om det
ieke gar ihop pa annat stitt, ar ju saken klar. Jag forstod bankdirektor
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Dahlbergs anfarande sa, att han ansag, att den, nuvarande marginalen ar
nadvandig och att bankerna icke kunna arbeta med mindre marginal, om
de skola fa sjalvkostnaderna taek~a. am det bevisligen farhaller sig pa det
sattet, kan jag icke se, vad det ytterligare skulle vara att resonera om.
Industrien behaver dessa pengar och kan endast fa dem genom bankerna.
Bankerna n1aste betala en viss ranta och ha vissa kostnader far dessa pengar.
Jag tror emellertid, att det knappast farhaHet sig fulltut pa det sattet. Jag
gar mig ieke pa nagot satt sken av att vara en affarsman, sna~are tvartom,
men nog skulle jag kunna ataga mig att belana gangse gangbara aktier med
mindre an roo % vinst pa det kapital, som jag anvander. Det farekommer
otvivelaktigt en hel del bankaffarer, dar bankerna taga ut en myeket starre

.marginal an som verkligen motsvarar kostnaderna. En ratt omfattande privat
farmedlingsverksamhet haller darfar pa att vaxa upp vid sidan av bankerna,
oeh det ar mycket sannolikt, attden ytterligare kommer att tillvaxa, om det
visar sig, att den nuvarande marginalen kommer att bibehallas. Man har
nog det intrycket, att vid fri kortkurrens den nnvarande marginalen skulle bli
ohaUbar. Den skulle kanske ieke bliva mycket mindre, men den skulle bli
mindre.

Bankdirektar Dahlberg sade, att bankkartellen omfattar endast inlanings
rantorna. Det ar naturligtvis formellt riktigt, men i realiteten halla nog
bankerna ihop aven om utlaningsrantorna. Det fareligger ett reellt monopol
i detta fall, oeh det nuvarande, priset ar nog ett monopolpris. Detta har
jag aven fatt bestyrkt fran auktoritativt bankhall. Jag har nalnligen fatt den
uppgiften, att for det stora flertalet banker skulle det ga att arbeta med en
nagot mindre marginal. Orsaken till att man haIler den nuvarande marginalen
skulle ligga dari, att en del rekonstruerade banker icke skulle kunna reda
sig med en sankt marginal. Det var speeiellt tre svaga brader, som i det
sammanhanget namngavos. En sadan sak borde emellertid kunna ordnas pa
annat satt. Jag tror salunda, att man kan saga, att vid fullstandigt fri kon
kurrens skulle det icke ga att haJla den nuvarande marginalen.

Emellertid anser jag far min del icke saken avgjord med ett sadant pa
pekande. Da det galler farsakringsverksamhet, far man icke enbart fasta sig
vid de ogonblickliga riskerna, utan man maste se pa de genomsnittliga ris
kerna. Jag kan icke se, att det ligget nagot konstlat dari, att om bankerna
gjort enorma farluster pa krisen, de i nag'on lUan saka taga tillbaka dessa
farluster genom att nagon tid efterathalla pa visst satt ett monopolpris pa
rantornas omrade. Det ar tvartom en politik, som ar mycket rimlig. Ingen
rarelse kan bara sig utan att bara sig i 'genomsnitt. Det finns en ratt in
tressant parallell till, detta efter den stora jordbavningen i San Francisco, da
de amerikanska farsakringsbolagen flera ar efterat satte hagre premier far att
tacka de gjorda farlusterna. Jag kan ieke se, att nagon berattigad anmark
ning kan riktas mot den politiken.

Fragan blir da, hur lange luan kan anse, att bankerna bara fortsatta
med denna politik. Det blir naturligtvis mer eller mindre en omdamesfraga.
Man kan icke pasta nagot besUimt yare sig i den ena eller andra riktningen.
Det kan. dock naturligtvis icke vara tal om att bankerna skola taga igen hela
farlusterna, och man behaver ieke heller rakna med att denna risk skall
komma tillbaka. En sadan risk som 1920 ars kris innebar kan Inan under
varje farhaJlande icke farsakra emote I allmanhet ha ju de farluster, som
ha gjorts, fatt tagas, sa att alltfar Hinge kan icke denna extra betalning fortga.

10-27523. NationaJe.kon. Foren. Fork. I927.
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For min del skulle jag vilja saga, att. man kan ieke saga sa myeket am att
bankerna hittills tagit denna hogre riskpremie. Vi ha jn anda ieke haft sa
manga normala ar, oeh nagra storre extra fortjanster ha bankerna icke kunnat
gora. Jag skrev en liten artikel i varas om denna sak, dar jag sade, att
ingen kan klaga pa om bankerna bibehalla sin marginal ctt ar framat eller
sa, men att det naturligtvis sedan kommer en tid, da de rnaste fundera pa
att andra sin politik. Jag har nog for min del en myeketstark kansla av
att den tiden nn borjar komma.

Som bankdirektor Dahlberg bade i kvall oeh vid ett par foregaende till
fallen framhallit, aro bankerna for narvarande ieke sarskilt popnlara. Det
borjar utan tvivel utbilda sig en viss opinion -mot dem, som ofta nog tar sig
oerhart oyerdrivna uttryek, men som borjar bliva ratt allmant spridd. Doktor
Dalens anforande visade ju, att man inom industrikretsar barjar fa den me
ningen, att bankerna ieke upptrada fuUt korrekt mot demo Jag tror liksom
han, att den nu uppdykande tanken pa en statens affarsbank har sin grund
i denna opinion. Fragan harom tyeker jag emellertidar av mindre vikt.
Jag tror dock, att en sadan bank skulle komma att gora mera vasen an
nytta oeh att det ar bast att slippa den.

Detta ar 'saker, som jag tror, att bankerna bar taga under overvagande.
Jag kommer harvid over till vad jag tyekte vara det mest intressanta i doktor
Dalens foredrag, namligen fragan om en andrad klassifieering av lanen. Det
ar en sak, som jag sjalV' lange tankt pit Bankerna aro farsakringsinstitut,
oeh jag tror ieke, att det finns nagon forsakringsinstitution, som forsunlmat
sin klassifieering pa samma satt som bankerna. Somliga lantagare fa bara en
overbetalning for att taeka vad andra betala for litet. Jag vill harvidlag
sarskilt instamma i vad doktor Dalen sade, att det ieke ar riktigt, att rantan
for frusna krediter skall vara 1/2% hagre. Det ar enligt min mening icke
motiverat med krediternas langd, ty det finns icke minsta skal, varfar langa
krediter skulle vara samre an korta. Det kan ju majligen vara motiverat ur
den synpunkten, att det visat sig vara de langa krediterna till industrien,
som medfart de starsta riskerna far bankerna; men dar nagon starre risk
icke fareligger bor ej heller hagre ranta tagas.

Det kan emellertid icke vara riktigt, att bankerna diskontera vaxlar oeh
belana statens obligationer till 4 %, nar medelinlaningsrantan ar 3,5 ?6. Sa
som bankdirektor Dickson namnde, ga ju bankernas rena omkostnader till over
I %, oeh det blir salunda forlust pa denna utlaning. Nu ar naturligtvis
denna 4 % ranta far vaxlar till stor del en pappersranta. Det ar nog icke
manga vaxlar, som fa en sadan ranta. Det hindrar emellertid ieke, att
vaxlarna fa for laga rantor, oeh jag tror, att det alltid varit det storsta felet
i bankernas rantesattning. Jag tror, att en vaxel aldrig burit sina sjalvkost
nader. Skall vaxeldiskonteringen bara sina sjalvkostnader, gar det icke med
mindre an 5,5 %, ty det minsta man kan rakna med ar I % for onlkostnader
oeh I % i riskpremie, sarskilt da det galler sa riskabla saker som vaxlar.
Det protesteras ju i alIa fall vaxlar i Sverige far tre miljoner kronor i ma
naden, oeh bankerna gora standiga forluster pa denna utlaning. Om ban
kerna raknade ratt, skulle 5,5 % vara det Higsta tankbara diskontot for vaxlar
har i Sverige.

Att riksbanken satter diskontot till 4 % ar fullsUindigt oriktigt. Det visar,
att man dar ieke star i den aUra minsta kontakt med det verkliga laget pa
kapitalmarknaden. Det ar ett fiktivt diskonto, sonl icke egentligen har nagon
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betydelse. Professor Davidson uteslat tyska riksbankens diskonto ur sin tid
skrift, da det pa detta satt endast var formellt. Han har all anledning att
far narvarande behandla Sveriges riksbank pa samnla satt. Vart diskonto
borde vara minst 5,5 %, vilket nagorlunda skulle motsvara den reellt radande
rantenivan. Det har sedan lang tid tillbaka, sedan nara hundra ar, har i
Sverige utbildat sig ett slags vaxelvidskepelse, som det ieke finns nagon reell
grund far.

Med en del dylika justeringar inbardes mellan de. olika rantesatserna
tror jag nog, att en sankning av de viktigaste utlaningsrantorna med exempelvis
1/'2 % skulle vara ekoDomiskt genomforbar.

Bankdirektor Dickson papekade, att utdelningarna nu icke aro sa stora,
TIlen· det beror naturligtvis pa huru stora avskrivningar som garas. Man
komlner har tillbaka till fragan, hur Hinge man skall fortsatta med att tacka
gamla farluster. Bankaktier ga emellertid upp pa barsen numera sa pass
kraftigt, att den allmanna meningen tydligen uppfattar bankerna som ratt sa
rantabla faretag.

Jag skulle vilja samnlanfatta vad jag nu har sagt med att anklagelserna
mot bankerna nog aro mycket averdrivna. Det finns sannolikt en far stor
marginal, men den ar ieke sa pass rnyeket starre, att det kan spela nagon
sa synnerligen stor roll. Saken har nog mera psykologisk an reell betydelse.
Jag kan knappast se, att det kan vara nagot att anmarka pa den politik,
som bankerna hittills faljt, men det finns tecken, som' tyda pa, att tiden ar
mogen far en viss farandring. Jag undrar darfar, om ieke bankerna borde
taga sig en funderare pa saken oeh se, om ieke atminstone en viss justering
av rantes~tserna skulle kunna vara majlig.

Bankdirektar K. H. Lauritzen: Professor Brisman slutade med att upp
mana bankema att taga sig en allvarlig funderare pa huruvida tiden nu icke
vore mogen far dem att vidtaga nagra farandringar i sin rantepolitik. Ett
sadant uttalande synes mig bottna i· den uppfattningen, att bankernas ledare
sitta .run t omkring ett bord 'oeh besluta, att nu skola vi betala den och den
rantesatsen far inlaningen oeh taga sa oeh sa mycket far utlaningen, sa att
det blir den och den marginalen. Man far val dock utga ifran, att dessa
saker klara ut sig sjalva liksom i annan kapenskap; man far betala vad som
'ar nadvandigt att betala, oeh man far taga sa myeket, som man kan fa, och i
varje fall vad man strangt taget behaver. Jag tror, att nar man uttalar sig
sa, som professor Brisman nu gjorde, utgar man ifran, att det ieke finns Dagon
konkurrens mellan bankerna. Det ar tvartom sa, att det farekommer en myeket
stark konkurrens Inellan dem, som pa inlaningsomradet visserligen ar begran
sad men som pa utlaningsomradet ar desto starkare. Denna konkurrens sar
jer nog ocksa far att nar utlaningsrantorna kunna sankas, bli .,de. oeksa sankta.
Det finns ieke nagon averenskommelse rarande utlaningsrantorna, och det far
hallandet, att bankerna i stort sett halla aven dessa rantor pa samma niva,
beror darpa, att de olika bankerna och i synnerhet de, som far sina inkomster
aro hanvisade huvudsakligen till skillnaden mellan in- oeh. utlaningsrantorna,
aro nadsakade att bibehalla den nuvarande marginalen.

Det har sagts har, att man beklagar, att det harskar misstamning oeh
bristande fartroende mellan bankerna oeh industrien. Jag vagar pasta, att
sa ieke aIls ar torhallandet. Om den, som skall lana pengar av en bank,
tror, att han egentligen skulle kunna' fa dem billigare oeh att banken klar
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honom, ar han naturligtvis missnojd. Pa samma satt ar insattaren missnojd,
am han tror, att han far far litet for sina pengar. Det ar tydligt, att am vi
kunde ge insattaren samnla ranta, sam vi taga av lantagaren, skulle varje
misstamning skingras. Det ar oeksa klart, att lantagaren ieke vill betala
mera an han behaver gara far en sa improduktiv sak, sam han anser rantan
vara, oeh han skulle ju vara en dalig affarsman, am han ieke gjorde de pa
tryekningar, han kunde gara, inklusive bearbetning av den allmanna opinio
nen, far att fa sina Ian sa billigt sam majligt.

Nar vi nu diskutera rantemarginalen, kunna vi nag bortse fran den ranta,
sam bankerna betala. for' insatta medel. Ingen skulle i narvarande stund finna
det rimligt, am rantorna pa insattningarna hojdes. Nar vi da skala saka
bedama, am den utlaningsranta, som bankerna tillampa, ar oskaligt hog, synes
det mig vara riktigast att ieke blott matematiskt saka rakna ut skillnaden
mellan in- oeh utlaningsrantorna, utan att fraga sig, om det i detta land be
talas mera for upplaning an i andra lander. Jag skall ieke har komu1a in
pa narmare detaljer i den saken, men det har dock gjorts utredningar am
densamma, som visa, att i intet annat land far industrien sa billiga pengar
sam i Sverige. Detta kan med starsta sanning sagas just i dag.

Betraffande riksbankens sankning av diskontot till 4 %, farefaller det mig
markvardigt, att man sa manga ganger kan saga, att bankerna ieke faljde
med denna rantesankning. Bankerna sankte dock diskontot pa varuvaxlar
utan att darfar sanka sina inlaningsrantor. Detta innebar faktiskt en ganska
kannbar oeh betydlig n1inskning av marginalen. Nu tyeks man utga ifran,
att bankerna sankt vaxeldiskontot endast pa papperet. Jag skulle verkligen
vilja be professor Brisman att komma upp i en bank som var oeh se, hur
manga affarsvaxlar - jag talar ieke am finansvaxlar - sam ieke lopa med
4 %. Det ar ett forsvinnande fatal. En annan rantesats tillampas endast
for finansvaxlar oeh da det galler omsattningar. Det ar darfor ieke aIls nagon
.ranta enbart pa papperet.

Jag kan ieke heller forsta, hur man kan saga, att det ar orimligt, att
diskontot for varuvaxlar sattes lagre an for alddg sa sakra Ian. Det ar en
bestamd grundsats i hela var uppfattning om finansieringen av handel oeh
industri, att varuvaxlar, som grunda sig pa verkliga affarer, oeh SOln innebara
en finansiering av varornas distribution fran den ena parten till den andra,
bora betraktas oeh behandlas pa ett lattare satt an rena lanetransaktioner, dar
pengar laggas ut for ett arbete pa lang sikt. Jag trodde verkligen, att detta
var en sa allmant erkand regel, att jag forvanade mig over att nagon kunde
satta den i fraga. .

Harmed sammnnhanger oeksa en annan regel, namligen att pengar, sam
utlanas pa kort sikt, bara kunna lamnas billigare oeh i varje fall sa att de
tynga lantagaren mindre an pengar, sam lanas ut pa lang tid. Nar en bank
lamnar ut nagra hundra tusen kronor eller kanske till oeh med mera for
byggandet av en fabrik eller nagot dylikt, tar det flera ar, innan dessa pen
gar kunna forvantas komma tillbaka. Aven en bank maste ju dock tanka
pa sin likviditet. Den har satt fast pengarna oeh kan ieke taga dem till
baka. Det ar ju nagot helt annat an att lana ut pengar pa tre manader, da
de snart komma tillbaka till bankens rorelse igen.

Sam ett bevis pa riktigheten av detta oeh pa samn1a gang pa hur bil
ligt bankerna i Sverige behandla industrien, vill jag- papeka, att den form av
kreditgivning, sam far vara banker ar den mest betungande, namligen finan-
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siering pa lang sikt, kanner man praktiskt taget ieke till i andra Hinder med
n1era kapital. Om en industri i England i dag skulle behava ett mera avse~

vart belopp far sin firiansiering pa detta satt, skulle den ha myeket svart att
fa det i sin bank, oeh den skulle i varje fall fa betala en ranta, som jag
med bestamdhet vagar pasta skulle ligga 2 a 3 % aver vad den skulle fa be~

tala far en kortare affarskredit pa nagra manader. Jag menar ieke, att sjalva
lanerantan skulle bliva 2 a 3 % hagre - i regel blir det dock sakerligen
atminstone 1 %hagre ranta - men industrien skulle dessutom fa betala ett
par procent i provision.

Var svenska industri borde verkligen sentera vilken storartad fardel den
har haft - en fardel som i hag grad farklarar, att industrien med ganska
sma medel kunnat fa den· utveekling, som den fatt - da den mot erlag~

gandet av en fixerad oeh ganska skalig ranta kunnat fa lanemedeli riklig
mangd staJlda till sitt farfogande oeh lanemedel av sadan karaktar, att aven
om de kunnat tagas tillbaka, de fortfarande' fatt anvandas .far fortsatt utveek·
ling. Jag averdriver sakerligen ieke, om jag sager, att 6 a 6,5 % ranta far
Ian pa lang sikt ar sa billigt, att ll1an ingenstades i Europa skulle kunna
finna nagot liknande. Vidare farvandlas ju dessa Ian i den man sa kan ske
till obligationer. Far narvarande emitteras industrilan till 5 % oeh pari, oeh
det ar nog ieke indiskret att meddela, att kapitalrabatten far dessa Ian rar
sig om 2 a 3 %. Tro herrarna verkligen, att man nagonstades i Amerika
elIer England elIer nagot annat land skulle kunna skaffa industrien pengar
efter 5 % ranta oeh n1ed ett par procents kapitalrabatt? Det existerar ieke.
Vi bara saledes ieke glomma bort, da vi tala om industriens finansiering, att
vi aro synnerligen val stalIda i detta land oeh ieke tvartom.

Nu sager n1an, att aven om vi ha det sa bra, hindrar det i alIa fall
ieke, att industrien skulle kunna fa annu billigare pengar, om bankerna trots
allt under nuvarande farhallanden sitta oeh sko sig. Hur farhaJler det sig
i verkligheten med den saken? Professor Brisman sade, att enligt hans be
rakningar utgjorde marginalen for narvarande 3 %. Det ar emellertid ieke
fallet. Det ar nog riktigare, som bankdirektar Dahlberg uppgav, att margi~

nalen ar 2 1/4 %. Darvid ar ieke medraknat de frusna 'krediterna - pa dem
fa ju bankerna ieke nagon ranta aIls, professor Brisman. Det normala ar
nog hagt raknat 2 1/4 %. Man far vid dessa berakningar ieke glamma bort,
att bankerna ligga med myeket stera kassor, pa vilka de ieke ,aIls fa nagon
ranta. De ligga vidare med betydande obligationsportfaljer, som man ieke
heller kan rakna med nagon stor n1arginal pa. Vidare ha bankerna konton
i utlandet oeh fa far dessa naja sig med den ranta, som de utHindska ban~

kerna betala. Jag kan darfar farsakra professor Brisman, att sager man, att
marginalen ar 2 1/4 %; ar det hagt raknat.

Dessa 2 1/4 % kunna ju tyekas vara ratt sa myeket, men dar skall oeksa
nagot ga avo Vi ha farst on1kostnaderna. Det har pavisats, att de utgara
omkring I 1/4 %. Det aterstar alltsa I %, som skall raeka ,till riskpremie oeh
Jartjanst. Jag vet nu ieke, hur stor man skall saga, att riskpremien skall
vara. Fare kriget var den nog ratt sa lag har i landet. Sedan kom som be
kant en tid, da den ieke aIls fanns, da allting var fartjanst, men denna tid
eftertraddes snart av en annan, da allting var farlnst. Jag tror far min del,
att det ieke ar overdrivet att saga, att 1/4 % behavs till riskpremie. Bankerna
skulle da ha en fartjanst pa '3/4%. Nu kari luan' jn saga, att det kunde raeka
med 1/2% fartjanst, oeh utlaningsrantorna skulle da kunna sankas med en 1/4 %.
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Detta betyder emellertid myeket litet. Om ett storre bolag behover Hina sex
miljoner under sex manader, betyder en sankning av rantan med en 1/4 %
ieke mera an att den minsta lilla besparing pa nagot annat omrade skulle
ha storre betydelse. Skulle man sanka rantesatserna sa, att det bleve en latt
nad for industrien oeh sarskilt de industrier, som sitta hart enlellan, skulle
det behovas en helt annan sankning for att astadkomma en markbar effekt.

Jag vill vidare framhalla, att det ieke kan bestridas, att man for nar
varande maste rakna med en storre riskmarginal an tidigare. Doktor Dalen
talade ju sjalv om att industrien fatt sitta mycket hart emellan under de
gangna krisaren. Man far nog darfor oeksa rakna med att dess styrka har
blivit mindre an forut, oeh ehuru vi allmant anse, att vi nu aro over det
varsta, ha bankerna fortfarande krediter, som ieke aro sa sakra som forr.

Man bar vidare tanka pa att skulle det visa sig, att bankerna nu be
hova fortjana nagot mera an fore kriget, har detta sin forklaring daruti, att
de ha lidit forluster. Dessa aro kanske ieke langre av den karaktar, att
man nu behover stoppa i halen, men det ar dock nodvandigt for bankerna
att komma tillbaka till samma starka stallning, som de agde fore kriget.
Detta ar onskvart ieke minst ur industriens egen synpunkt, ty hade ieke ban
kerna haft denna styrka, hur skulle de da ha kunnat hjalpa industrien oeh
sjalva sta emot pafrestningarna, da krisen kom? Det ar av storsta intresse
for industrien, att bankerna ha fonderade medel oeh heIst dolda reserver, sa
att de bliva motstandskraftiga i nodens stund. Bankerna aro nu pa vag 'mot
en sadan starkare stallning men ha annu ieke riktigt hunnit dit. Utnyttjas
bankernas s. k. monopol ieke varre an sa, ar det alltsa aven ur industriens
synpunkt fordelaktigt. Forst om det skulle visa sig, att bankerna fortjana sa
myeket, att de slosa oeh dela ut orimliga belopp till sina aktieagare, kan det
vara tid att ropa »i gevar I», Inen nagot sadant ha vi annu ieke sette

Jag sager detta, darfor att det ar min tro, att nar vi kommit over till
fullt normala tider igen, kommer marginalen att minskas satillvida, att ban
kerna komma att tillhandahalla billigare pengar at dem, sonl behova dem for
ett sunt oeh riskfritt andamal. De gora det kanske redan nu. Det finns
konkurrens, men jag tror, att denna kommer att bIiva mera markbar i samma
man som bankernas inIaning kan vantas stiga. Redan nu forekommer det
manga ganger ratt sa stark konkurrens betraffande utlaningen, oeh det finns
ieke i dag !lagon annan overenskommelse· mellan bankerna an det fanns forot.
Jag tror darfor, att forhallandena komma att. utveekla sig sa, att bankerna
komrna att jamka en srnula pa sina rantesatser i de fall, da detta lampligen
kan ske. .

Doktor Dalen sade, att nar man kan belana en statsobligation till 4 %,
ar det orimligt, att bankerna ~kola taga 6,5 % av en annan Iantagare, sam
kanske staller lika god sakerhet. Det ar val anda riktigt oeh rimligt, att
bankerna sa langt de kunna folja. riksbankens direktiv. Savitt jag forstar ar
det riktigt, att eJ;l statsobligation kan beHinas synnerligen billigt i Sverige.
Det sorjer riksbanken for. Sa lange jag kan ga till riksbanken oeh belana
en statsobligation efter 4 %, yore det ju orimligt, 'att jag i en' bank skulle fa
betala vasentligt hogre ranta. Aven kommunala obligationer kunna belanas
till lagre ranta, 5 %, men' for andra belaningsobjekt far man nog tanka sig
hogre rantesatser.

Jag ar for nlin del oV,ertygad am att saval doktor Dalen som andra in
dustriens rnaIsman i grund oeh botten ieke tro, att vi i bankerna sitta oeh
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farsoka kla demo De ha sakerligen sett sa manga exempel pa hur ange
lagna vi aro, att industrien' skall fortjana. Pa bankbaJI anska vi ingenting
hellre an att vi ater rna komma' tillbaka till de tider, da bankerna slippa
att alltfor mycket taga del i industriens val oeb ve utaver den rena bank
verksamheten. Liksom vi unna industrien att fortjana ocb aro glada aver om
en industri kan uppvisa goda vinster, borde rattvisligen oeksa industrien unna
bankerna att skaffa sig en stark stallning, unna dem nagra byggliga are Se
dan skulle vi nog komma tillbaka till det goda samfarstandet Inellan industri
oeb banker. Man kan dock ieke bara saga, som om ingenting hant, att nu
skola vi ga tillbaka till de forhallanden~ som radde fare kriget. Var oeh en
maste ju fiyta med det vatten, som ban simmar uti.

Jag skall till sist be att fa saga nagra ord om sparkapitalet oeh det
farment oriktiga uti, som man har sagt, att anvanda det far finansiering av
utlandska industrier. Jag vill darvidlag framballa, att genom 'att exempelvis
kopa obligationer, SOln utslappts av ett tyskt faretag, gor jag det faretaget
varken nagon tjanst eller otjanst. Pengarna bar ju det faretaget redan fatt
genom de utlandska banker, som avertagit emissionen. Nagon direkt utla
ning fran svenska banker till utHindska industrier kanner jag icke till. Jag
tror ieke, att vi skulle vilja inlata oss pa nagot sadant. Att svenska pengar
plaeeras i utHindska obligationer innebar nagot helt annat. Det ar ett ledigt
kapital, som icke vill naja sig med den forrantning, som kan erhaUas i en
bank elIer en sparbank, men som annu ieke vagar ge sig in pa nagra mera
spekulativa placeringar i Sverige. Om pengarna en dag skulle bebavas, ar
det ju en latt sak att salja obligationerna igen. Det ar en kapitalreservt som
ieke bar foraktas. Att en sadan utveekling kunnat ske, har ju forvanat mangen
3-ven pa bankball. Att emellertid kapitalbildningen i Sverige visat sig vara
sa pass stor, beror pa att industrien vill inga pengar ba. Jag vagar oeksa
pasta, att i narvarande stund hander det ieke, att en industri, som behaver
pengar och fartjanar kredit, blir nekad en sadan av bankerna. Varfar skola
vi halla kvar pengar i landet far industriens rakning, onl industrien ieke vill
ha' dem? Kanner doktor Dalen till ett enda fall, da en industri ieke har
kunnat komma i gang, darfar att den icke fatt pengar av bankerna eIler en
dast kunnat fa dem pa alltfar dyra villkor? Jag tror ieke, att det finns
nagot sadant fall pa de sista aren. Industrien vill ieke ba nagra pengar,
darfar att faretagsamheten ligger nere, emedan det i manga avseenden rader
svara oeh framfar aUt osakra forhallanden, exempelvis i fraga om arbetskraften.

Industrien oeh bankerna kOlnma nog fortfarande att samarbeta pa sa
dant satt, att nar det gar daligt far industrien, gar det oeksa daligt for ban
kerna. Det basta beviset pa hur nara industrier oeh banker sta varandra i
Sverige ar ju, att depressionen traffade dem bagge lika hart. Liksom det ar
ett intresse far industrien att arbeta pa att uppna starre soliditet, ar det ett
intresse far den, att, lat vara med nagon liten uppoffring, aven dess farlags
giva.re skola aterfa sin forna starka stallning. Jag ar fuUt avertygad om att
jag har ratt i detta oeh jag har hart Inanga industriman farklara, att de val
inse, att sa ar farhallandet. Jag tror darfor ieke, att dem emellan rader
nagon verklig misstamning utan majligen ett oeh annat missfarstand. Man
har sa myeket talas om bankernas monopol oeh deras makt oeb hur de kla
allmanheten, att man till slut tror, att det ligger nagot bakom.
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Bankdirektar Dickson : Jag viII gentemot professor Brisman framhalla,
att ordet monopol ar nagot, som man anvander i manga olika betydelser
utan att alltid gora klart for sig, vad det egentligen innebar. Professor
Brisman sade, att det visserligen ieke finns nagon overenskommelse betraf
fande utlaningen, men att det finns ett monopol. Ja, ett dylikt monopol
finns inom alIa yrken, oeh det' bestar i ,att det ar just yrkesutovarna oeh inga
andra, som utfora en viss sake Det frnns ett trettiotal banker, oeh jag kan
forsakra - jag har ganska god erfarenhet av den saken - att konkurrensen
om utlaningen ar ganska stor. Oeh nlonopolet i fraga om inlaningen dela
de affarsbanker, som bitratt ranteaverenskommelsen" med de banker, som ieke
bitratt den, med ett femhundratal sparbanker, med kreditkassorna for jord
brukskredit oeh med avriga kapitaluppsamlingsorgan.

Professor Brismans herakning av -marginalen synes mig vara ganska latt
vindigt hopkommen. Vi ha dock hart, att tva bankman, som kunnat utga
fran det faktiska materialet, ha. komnlit till en annan siffra an han. Av in
laningen forrantas for narvarande ungefar fyra miljarder efter 4 %, en miljard
farrantas till en storre del efter 3,5 % oeh till en mindre del efter 3 %. En
knapp halv miljard ar a-vista pengar, som farrantas efter I % eller ibland
nag-ot hogre. Att med dessa siffror komma till ett medeltal for inlaningen
av 3 a 3,5 % ar alldeles orimligt.

Professor Brisman fragade, varfar en' vaxel skall vara battre stalld an
avriga Ian. Jag vill harpa svara,' att man ieke· far glomma bort fragan om
bankernas likviditet. En banks olika tillgangar kunna samtidigt erbjuda full
komligt lika sakerhet men vara olika stallda i fraga am likviditet. Har intaga
vaxlarna, som ha karakUiren av sjtHvlikviderande krediter, den framsta platsen.
Att skata en storre bank utan en verkligt god vaxelportfalj gar helt enkelt
ieke, oeh det ar darfor fullt berattigat, att vaxlarna i fraga om rantesatsen
hava en gynnad stallning.

Professor Brisman: Jag ar alldeles ense med bankdirektar Dickson, att
det naturligtvis ieke kan existera nagot inlaningsmonopol for affarsbankerna,
oeh utlaningsmonopolet ar kanske ieke heller sa starkt, men det finns dock.
Bankerna haHa dock samma rantor. Bankforeningen diskuterar, om man skall
sanka eller ieke sanka rantesatserna oeh beslutar sedan i det ena elIer andra
hanseendet. Det blir darfar ieke vad man i allmanhet kallar for fri konkur
rens, utan den mojligheten forefinnes, att ett beslut kan kon1ma till, som
icke skulle bli resultatet vid fullt fri konkurrens. Sadant ordnar sig i langden,
sade bankdirektar Lauritzen, oeh det gor ju allting. Jag skulle dock vilja
citera ettyttrande av Keynes, som en gang yttrade, att allting klarar sig »in
the long run, but in the long run we are all dead». Fon~ligger ett missfor
hallande, vill man dock ha det uppklarat sa fort som majligt.

Jag forstar fortfarande icke, hur man kan komma till en sa lag marginal
som 2

1/4 %. Av inHiningen ar en halv miljard till I %, 25 0 miljoner till 3 %,
sparkasserakning till 3 eller 3,5 % oeh kanske oeksa en del av depositions
rakningen, oeh sa endast kapitalrakningen oeh, depositionsrakning pa langre
tid till 4 %. Det kan i alla fall ieke bli .myeket over 3,5 %. Lana bankerna
in pengar till 3,5 % oeh lana ut dem till 6,5 %, kan jag ieke. [arsta, att mar
ginalen kan bli sa lag som 2

1
/ 4 %.

Sam jag forut sade, tjanar det jn ingenting till att diskutera saken, om
den nnvarande marginalen verkligen ar nodvandig for bankerna. Bankerna
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ha emellertid icke lagt fram nagra bevis for den saken, och i sa fall yore
det ju onskvart, att ett sadant bevis kom, om vi kunde fa en kalkyl. over
marginalen, som ar korrekt gjord och overtygande.

Vad som gjort., att en annan uppfattning spritt sig, ar nog, att bankerna
for vissa lan, exempelvis aktiebelaningen, ta en alltfor hog ranta. En sa
enkel och riskfri affar kan icke vara yard en sa stor marginal.

Jag upprepar annu en gang, att ar marginalen nodvandig, ar det sjalv
klart, att den skall bibehallas. Jag tror icke for min del, att nagon storre
andring ar mojlig, men att justeringar bora ske i vissa fall nedat av lane
rantorna oeh i andra fall uppat. Emellertid tyda alla de teeken, som finnas,
pa att i genon1snitt nagon justering nedat yore mojlig. Det yore som sagt
ytterligt onskvart, att bankerna lade fram bevis, om det forhaJler sig pa
annat satt.

Jag kommer harmed over pa graderingen av de olika sakerheterna. En
justering harvidlag har vackt allman opposition pa bankhall, men man har
icke anfort nagot enda sakligt skal mot vad jag forut anforde. Bankdirektor
Lauritzen sade, att vaxlarna bora behandlas lattare, darfor att de finansiera
handeln. Det ar dock icke handeln,som vaxlarna finansiera, utan det ar
lagerhallningen. Varfor emellertid lagerhallningen skall finansieras pa be
kostnad avaIl annan ekonomisk verksamhet, har jag hittills icke kunnat be
gripa. Jag kan icke ga med pa att vaxlar skola draga lagre ranta an andra
sakerheter, oeh jag kommer icke att ga med pa det, forran jag far ett for
nuftigt bevis pa att sa bor vara faBet. Emellertid, aven om man kunde upp
visa, att vaxlarna bora belaggas med lagre ranta, ar det val intet skal, varfor
bankerna skola gora forluster pa demo Rantan tacker ju icke bankernas
sjalvkostnader, utan. forlusten far betalas av andra lantagare. Bankdirektor
Lauritzen sade, att Dar riksbanken belanar vaxlar till 4 %, kan ieke en bank
lata bli att oeksa gora det. Det ar riktigt, men det visar bara, att riks
bankens politik ar alldeles felaktig. Riksbankens rantesattning visar, att
banken ieke star i nagon kontakt med det verkliga laget pa kapitalmark
naden.

Bankdirektor Lauritzen sade, att mitt pastaende, att vaxlar i allmanhet
icke diskonteras till 4 %, var oriktigt. Jag hade fatt· den uppgiften, men jag
kan naturligtvis ieke bestrida hans uppgift. Om sa ar forhallandet, ar det
emellertid desto storre anledning att ratta till den nuvarande absurditeten.

Bankdirektor Dickson framholl, att vaxlarna ha sa stor betydelse, darfor
att de starka bankernas likviditet. Det skall jag ga med pa, sa snart jag
far en fornuftig forklaring vad sam menas darmed. Lika litet kan jag fatta
vad bankdirektor Lauritzen sade om de langa lanen, att de bora betala en
hogre ranta. Om en firma standigt har eli halv miljon diskonterade vaxlar,
eller om den har en halv miljon i fast lan, vad spelar det for olika roll ur
likviditetssynpunkt for banken? Det ar ju sak samma, men de forra skaffa
banken merabesvar. an det senare. Det ar mycket mojligt, att jag har oratt,
men jag skulle vilja ha klart bevisat, varfor det ar sa. Man konlmer nled
fraser som att vaxlarna aro blodet i det. ekononliska livet. Jag vore glad,
om jag kunde fa ett sakligt argument, men det har jag hittills aldrig fatt,
da jag resonerat med bankman om denna sake

Bankdirektor Lauritzen: Professor Brisman beraknade inlaningsrantan
till i medeltal 3,5 % och rantemarginalen till 3 %. Han maste salunda utga
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ifran, att allt vad bankerna lana ut i nagon form maste betinga en ranta av
6,5 %. Han bortser da ifran hela vaxeldiskonteringen, bankernas kassor, deras
obligationer, deras innestaende medel till myeket laga rantor, alIt en mangd
saker, som medfar, att utlaningsrantan i medeltal ingalunda uppgar till 6,5 %,
ieke ens pa langa vagar till 6 %. Om professor Brisman ville gara sig litet
mera besvar oeh inte bara tro, :ttt det 4 % vaxeldiskontot endast finns pa
papperet, utan verkligen taga reda pa saken i nagon anstandig inrattning, skulle
han sakerligen finna, att man ieke kan fa fram nagon marginal pa 3 %.

Vad .sedan likviditetsproblemet betraffar, trodde jag verkligen, att det
var nagot, som man undervisade om i Handelshogskolan. Att det verkligen
finns en skillnad mellan langa oeh korta krediter, trodde jag, att den natio
nalekonomiska vetenskapen for lange sedan fastslagit sasom ett faktum. I den
praktiska bankverksanlheten kanna vi emellertid av erfarenhet till skillnaden
mellan att. vara likvid oeh illikvid. Lanar jag ut hela mitt kapital pa tio
ar, maste jag fordra en betydligt hogre ranta an om jag lanar ut en del pa
kort tid.

Professor Brisman: Jag har oeksa fatt lara mig en hel del saker om
likviditeten, men jag tror icke pa en sak bara darfor att det star i en bok.
Jag har annu ieke i nagon bok patraffat ett fornuftigt argument far den
vanliga framstallningen, oeh jag har ieke heller hort nagot sadant i kvall.

Bankdirektor Dahlberg: Professor Brisman har i likhet med doktor
Dalen overklagat den bristfalliga klassifieeringen av bankernas kreditgivning.
Jag har redan far min del instamt med dem i att det for narvarande finns
atskilligt, som icke kan sagas motsvara nojaktiga krav. Emellertid vill jag
annu en gang stryka under, att den framsta anledningen till de nuvarande
bristerna ar, att bankerna ansago sig i gorligaste man bara folja riksbanken vid
dess senaste diskontosankning utan att dock farIna att gara det i den eljest
vanliga utstraekningen. Harigenom blev hela klassificeringen snedvriden med
en skillnad mellan varuvaxlar oeh Ian pa 2 %. Tidigare tror jag skillnaden
vanligen varit I %. Ayen sistnamnda skillnad anser nu professor Brisman
vara oriktig. Man saker motivera den med fraser sadana som att »vaxlarna
aro blodet i det ekonomiska livet», sade han. Jag har ocksa ofta hart sa
dana fraser, men jag trodde uppriktigt sagt, att de voro hamtade ur de
nationalekonomiska Hiroboekerna. Aro de felaktiga, visar det, att det finns
aven andra saker an bankernas klassificering av lanen, som behova justeras.
Jag instammer n1ed professor Brisman daruti, att det forefaller, som om man
alltjamt nagot for myeket skattade at vad jag skulle vilja kalla vaxelskroek. 
Om nagon skillnad mellan vaxlar oeh Ian ar berattigad, beror det pa sar
skilda foreliggande forhallanden. Den nuvarande skillnaden ar emellertid
som sagt exceptionellt stor.

Professor Brisman formenade, att en hogre ranta borde betalas endast
for frusna krediter. Bankdirektor Lauritzen har genmalt, att pa frusna kre
diter fa bankerna ingen ranta aIls. Har ar det naturligtvis fraga om hur
man vill definiera »frusna krediter». For min del skulle jag snarare vilja ga
till en motsatt ytterlighet oeh saga, att en myeket stor del av bankernas
krediter till den svenska industrien ar i viss mening frusen, namligen i sa
matto, att bankerna aro fullstandigt ur stand att hamta tillbaka pengarna, '
om de vilja. En myeket stor del aven av var goda industri behover for-
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lagskredit aret om, ehuru behovet visserligen vaxlar n1ed sasongerna. Denna
kredit ar, fran banksynpunkt sett, aven den i viss man frusen. Detta far
hallande anser jag bara motivera en hagre ranta an vanligt far dylika krediter.
Professor Brisman farmenade ju, att aven harvidlag fareligger en felaktighet
i den vetenskapliga litteraturen, som bar rattas, men pa denna punkt far jag
nog saga, att jag narmast instamrner med bankdirektar Lauritzen.

Dr Dalen: Bankdirektar Dahlberg hade ieke sa myeket att anmarka
mot mina synpunkter, oeh det gladde mig. Han sade, att aHa de olika bank
kontoren lanade sig. Ja, det tror jag oeksa, men det ar vaI snarast ett
bevis far att den nuvarande marginalen ar far stor. .

Far att ieke diskussionen skulle bliva bortblandad med jamfarelser med
andra lander, farsakte jag i mitt inledningsforedrag redan fran borjan fixera
saken sa, att jag gjorde en jamfarelse mellan hur det var stallt fare oeh efter
kriget i Sverige. Man har ju da en alldeles bestamd utgangspunkt, namligen
diskontot oeh en viss normerande typ far utlaningen. Fasthaller man vid
dessa tva punkter, finner man, att skillnaden fore kriget var I it 1,5 % oeh nu
2 a 2,5 %. Det var denna akning, som jag syftade pa, da jag sade, att man
nu rnaste betala 60 a 100 % mera far bankernas tjanster an fare kriget.

Jag vill vi dare framhaJla, att det synes mig ieke vara riktigt, att ban
kerna nu skola Higga pa en starre riskrnarginal for att taeka tidigare gjorda
farluster. Industrien oeh dess aktieagare ha fatt bara industriens farluster.
Skall den nu ocksa bara bankernas forluster, uppstar en orattvisa mellan
industrien och dess aktieagare oeh bankerna och deras aktieagare. Det ar
ju rnajligt, att det var detta, bankdirektar Marcus Wallenberg syftade pa, nar
han talade om en farlust pa 900 n1iljoner, men jag finner ett sadant resone
mang felaktigt.

Jag tyeker, att bankdirektarerna Lauritzens och Dahlbergs inHigg" i viss
man slagit ihjal varandra. Bankdirektar Dahlberg talade om att affarsbankerna
rnaste halla sin inlaning uppe i konkurrens med sparbankerna, darfar att
annars skulle de ieke kunna finansiera industrien. Bankdirektor Lauritzen
sade sedan, att bankerna ha gott om pengar, de kunna Himna industrien sa
myeket den vill ha, kredit har aldrig nekats industrien o. s. v., oeh over
skottet gar nu till utlandet. Det senare talar ju leke aIls far att bankerna
skulle ha det sa svart i konkurrensen.

En synpunkt har alldeles blivit bortglamd under diskussionen, namligen
fragan hur riksbanken skall kunna reglera var valuta, om ieke riksbanken
kan bestamma rantenivan i landet. :Riksbanken har ju ieke nagot annat
medel an diskontot far att kunna halla den svenska kronan inom guldpunkterna.
Naringslivet ar far narvarande tryekt, och da skulle riksbanken, vilket den
ocksa har gjort, sanka diskontot, men denna sankning blev ineffektiv, darfor
att bankerna med sin san1manhallning. bibehollo utlaningsrantorna. Att jag
har ratt ser luan ocksa pa dollarkursen. Den ligger i narheten av den undre
guldpunkten 3: 70 , under det att naringslivets stallning motiverar, att kursen
lage vid den ovre guldpunkten. Om man effektivt kunde anvanda diskontot
inom den marginal, som finns, far att stimulera naringslivet, skulle dollar
kursen far narvarande vara 3: 77 eIler nagot sadant.
. Bankdirektar Lauritzen sade, att det spelar sa liten roll for naringslivet,
am man sanker tltlaningsrantan med 1/2elIer 1/4 %. Ja, men 1/2% spelar dock en
viss roll, oeh far exportindustrierna, som far narvarande arbeta med en ytterst
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liten marginal, spelar det en vasentlig roll, om denna industri far 3: 70 eIler
3: 77 far sina dollars. Denna stimulerande inverkan; som ar sa av behovet
pakallad, har emellertid neutraliserats ay bankerna.

Slutligen viIl jag stryka under vad bankdirektar Lauritzen sade, att
industrien har all anledning att vara najd med bankernas. tjanster. Mitt
foretag har. affarer pa ett trettiotal lander, oeh i intet av dessa ar det i det
hanseendet battre ordnat an i Sverige. Mot den saken finns det ingen an
ledning att klaga. Min fraga gallde endast, om det ieke yore majligt att fa
detta goda forhallande bibehallet men till ett nagot billigare pris, som fallet
var fore kriget. Aven da arbetade bankerna ekonolniskt gynnsamt oeh alla
voro najda.

Fil. lie. Karin Kock: Jag skall be att fa saga ett par ord till professor
Brisman angaende vaxeldiskonteringen. Jag vet dock ieke, om det kan vara
det fornuftiga argument, som han efterlyste. Det finl1s emellertid ett for
hallande, som jag anser motivera, att de svenska bankerna noja sig med
lagre ranta far vaxlar an far andra Ian. Varje bank maste halla en del av
sina tillgangar latt tillgangliga for att mota tillfalliga fluktuationer i kapitalbe
hovet. I olika lander har man ordnat den saken pa olika satt. Hos oss
sker det genom rediskontering i riksbanken. De svenska bankerna kunna
genom rediskontering av sina prima affarsvaxlar i riksbanken jamna ut fluktua
tionerna i kapitalbehovet, oeh darfar finns det aniedning for dem att be
handla vaxlarna gynnsan1mare an andra lan, alltsa ieke darfor att det ar
vaxlar i oeh far sig utan darfar att de aro rediskonterbara.

Man kan har gara en jalnfarelse med forhallandena i England. I nar
varande stund tror jag, att de engelska bankerna diskontera prima vaxlar
till nagot over 5 %. Andra Ian ~v samma kvalitet betinga i det stora hela
samma ranta. De behapdla ieke affarsvaxlar avsevart gynnsammare an andra
lan, darfor att de enligt gammal tradition beha11a dem i sin portfalj, tills de
forfalla. Darelnot lamna de ut Ian till s. k. billbrokers, vilka medel aro 1att
tillgangliga, oeh far dem taga de f. n. endast 3,5 %. Det ar alltsa en analogi
till de svenska affarsvaxlarna.

Professor Brisman sacle, att diskonteringen av vaxlar var farlustbringande
far bankerna. I alIa fall innebar den en betydligt mindre farlust an om
bankerna skulle vara tvungna att ligga med stora kassor. Nu kunna dessa i
stallet hallas mindre,' om bankerna skaffa sig en stor portfalj av rediskonter
bara vaxlar.

Professor Brisman : Jag vilI endast gentemot fraken Koek invanda, att
aven om de svenska bankerna toge 5,5 96. far diskontering av vaxlar, skulle
de i alIa fall fa langt mycket mera an de behava for rediskonteringsandamal.

Fil. lie. Kock: Det ar dock en fardel far bankerna att diskontera vaxlar,
oeh darfor kunna de noja sig med en lagre ranta for dem an for ovriga
Ian. Huruvida den nuvarande marginalen mellan vaxeldiskontot oeh lane
rantorna ar for vid eller ieke ar en annan fraga, som jag ej vill uttala
mig om.

Bankdirektar Dahlberg: Jag vill ieke lata det sta alldeles oemotsagt,
att diskussionen slutade med att bankdirektor Lauritzen oeh jag slogo ihjal
varandra. Den ene av oss skulle ha sagt, att bankerna simmade i pengar,
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oeh den andre, att bankerna hade myeket stora bekymmer far att skaffa in
dustrien kapital. Farhallandet ar val sa, att industrien visserligen ieke i nu
varande lage staller sa stora krav pa bankerna som stundom farnt, men "att
bankerna a andra sidan aro "fullstandigt urstandsatta att hamta tillbaka sina
pengar fran industrien, om sa skulle behavas. Darfar aro bankerna nadsa
kade att vara radda om sin inlaning. Detta utesluter ieke, att bankerna
kunna farmedla plaeeringar av utHindska obligationslan liksom av svenska sa
dana, ehurn givetvis en del av de pengarna tagas fran bankernas inlaning.

Fraken Koek namnde, att den stora fardelen med vaxlar framfar andra
papper vore att vaxlarna kunde rediskonteras i riksbanken. Det later
emellertid myeket val tanka sig, att riksbanken skulle kunna sla in pa att
mottaga aven reverser jamte elIer i stallet for vaxlar. Det ar alltsa endast
den rent formella omstandigheten, att riksbanken enligt sina bestammelser
ieke rediskonterar nagot annat an vaxlar, som gar, att man kan aberopa detta
skal far vaxlarnas sattande i en sarklass.

Far avrigt vill jag instamma med doktor Dalen daruti, att riksbanken
aver huvud taget varit for litet berard under diskussionen.. Vi kunna fa taga
skadan igen vid ett annat tillfalle, da vi oeksa skulle fa tillfalle att komma
nagot narmare in pa dessa guldpunkter, som, det vill jag erkanna, alltid
gara mig en smula angslig, da de visa sig.

Ombudsman V. von Zeipel: Det ar ett farhaJlande betraffande Vaf
kapitalmarknad, som ieke har berarts under diskussionen, namligen dess stora
stelhet. Den har utvecklats pa ett alldeles sareget satt, oeh jag tror, att den
delvis fatt sin karaktar av lagstiftningens farhlUlande till bankerna. Dessa ha
sa smaningom kunnat intaga 'en monopolartad stallning i landet, oeh under
dess hagn har var kapitalmarknad fatt sin egendomliga utformning.. Den
jamfarelse, som lie. Koek gjorde med England, staller detta torhallande i en
saregen belysning.

Nar professor Brisman anser, att det ieke finns nagot verkligt sakligt
underlag for att vaxeldiskontot far varuvaxlar skall vara sa myeket lagre an
rantan far andra slag av lan, har han otvelaktigt ratt, om man ser saken
helt oeh hallet ur den svenska penningmarknadens synpunkt. Om vi tankte
oss, att farhallandena hos oss utveeklats sasom i England till en fri penning
Inarknad} skulle dock resultatet otvivelaktigt ha blivit, att varuvaxlar skulle komma
att diskonteras ungefar vid den rantesats, sam galler far det svenska diskontot,
oeh detta helt enkelt darfar att de ha denna egenskap av likviditet. De utgara
en kassareserv, darfar att de omedelbart kunna farvandlas i pengar utan nagon
som heIst risk for kursfarluster~ en risk som vidlader alla andra plaeeringar,
som ur likviditetssynpunkt aro likvardiga med vaxlar.

Jag vill icke nu inlata mig pa en farklaring till att den svenska pen
ningmarknaden gestaltat sig som den har, men jag tror, att om det penning
averflad, sam under nuvarande konjunkturer aekumuleras har i landet, ieke i
olika kanaler dirigerades till utlandet, skulle vi kanske sa smaningom kunna
rakna med en friare penningmarknad har hemma med konkurrens om de
verkligt likvida valutorna.

Vad betraffar belaning av aktier, ar det ju riktigt, sam fdin bankhall
framhallits, att en sadan belaning ieke egentligen ar bankernas affar, men
det finns dock icke nagra andra organ for en sadan belaning an just ban
kerna, under det att man i utlandet har det ordnat pa annat satt. Jag
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tror ieke, att det finns nagot land, sonl har en sa egendomlig aktiemarknad
·som Sverige. Det hanger emellertid oeksa samman med bankernas monopol
artade sHillning pa var penningmarknad, vilken betraffande aktieaffarerna tagit
sig uttryek i att bankerna blivit dominerande inom vart borsvasen. Vi sakna
·darfor en maklarekar, som skulle kunna finansiera aktieaffarer oeh sta som
en buffert mellan bankerna oeh den spekulerande allmanheten. For oyrigt
torde det vara berattigat att just far aktier taga hagre ranta an den, som
till synes far stunden kan vara berattigad, ty aktier ha ju stor likviditet under
goda tider, nlen sa snart farhallandena andra sig, blir likviditeten utomor
dentligt begransad. Den existerar da formellt men ieke i realiteten. Hari
tror jag man har att saka det basta Hinkbara skal far bibehallandet av en
hagre ranta vid aktiebeHining.

Professor E. Heckscher: Innan jag gar att framfara foreningens tack
vill jag passa pa att saga nagra ord. Jag vill da erinra om att det i aldre
tider i denna farening som regel var affarslivets man, som inledde diskus
sionerna oeh tryekte sin pragel pa foreningens verksamhet. Det har inrotat
sig - jag kanske far kalla det sa - ett missbruk pa senare ar att veten
skapsman kommit att inleda de aUra fiesta diskussionerna. Det ar knappast
meningen. Detta ar en naringsmannens egen forening, dar vetenskapsmannen
med ratta bora intaga en ansprakslos stallning. Jag betraktar darfar den dis
kussion, vi haft i dag, sasom ett gladjande teeken, darfor att vi fatt en in
ledare fran naringslivets egen krets. Denna forenings uppgift ar att lata re
presentanter far alIa olika omraden i svenskt ekonomiskt liv matas. Den ar
ieke Sveriges Industrifarbund. Den ar ieke Svenska Bankfareningen. Den
ar ieke hushallningssaUskapens gemensamlna stamma. Fareningen ar i stallet en
plats, dar representanterna for alla dessa oeh Inanga andra onlraden av svenskt
ekonomiskt liv kunna motas. Detta ar, savitt jag kan forsta, Nationalekono
miska fareningens allra viktigaste uppgift, oeh dr Dalen har gjort oss den
stora tjansten att sa till vida aterfora foreningen till dess r~tta bana. Samma
tjanst har aven bankdirektor Dahlberg gjort oSS. Han har visserligen ieke
formellt statt sasom inledare, men i verkligheten har han varit den andre av
dagens inledare. Jag tycker, att bada tva ha all anledning att vara nojda
nled detta initiativ.

Det ar mojligt, att det kunde ha blivit nagot mera utrymme for de rent
vetenskapliga synpunkterna. Min kollega professor Brisman har upptratt som
professor mer i bankvetenskap an i nationalekonomi, vilket kanske har bi
dragit till att de nationalekonomiska synpunterna fatt sta en smula tillbaka.
Egendomligt nog ar det narmast dr Dalen, som har faretratt dem, oeh det
ar hans fartjanst, att guldpunkterna ha kommit mea i den diskussion vi haft i
dag.. Det ar omajligt att diskutera den fareliggande fragan utan att taga han
syn till kapitalmarknadens lage i ett land, som star i det lagbundna far
hallande till andra landers penningvasende som guldmyntfoten skapar. Det
finns ingen mojlighet att forskjuta de effektiva rantesatserna annat an mel
Ian guldpunkterna, oeh det ar alltsa endast genom att satta in det fare
liggande amnet i dess salnband med den allmanna valutapolitiken, som man,
savitt jag forstar, kan na en full farklaring. Jag tar emellertid fasta pa den
antydan, som bankdirektar Dahlberg gjorde, namligen att vi skola diskutera
riksbanken en annan gang.

1 ::
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i anledning av lagberedningens forslag till lag om arv m. m.

inleddes ll1ed nedanstaende foredrag av Lektor Ernst Wigforss.

Utgangspunkten for denna diskussion skulle ju vara lagberedningens
betankande, men jag vill genast saga ifran, att jag i mitt inlednings
foredrag icke kommer att sa mycket uppeh~Ula mig vid detta betankande.
Detta beror helt enkelt darpa, att jag formodar, att intresset for arvs
ratten vasentligen koncentrerar sig till de ekonomiska konsekvenserna
av en begransning av arvsratten. Lagberedningen har visserligen i be
tankandet foreslagit en begransning av arvsratten till vissa narmare
slaktingar, men denna begransning ar sadan, att den icke garna i
ekonomiskt hanseende lean fa nagra storre foljder. Aven den, som an
ser, att man skulle kunna ga .Hingre pa den vag, som betratts i lagbe
redningens betankande, oeh att darigenom de ekonomiska konsekvenserna
skulle kunna bliva storre, maste sakerligen erkanna, att man dock icke
for avsevard tid framat pa den vagen kan komma [ram till andringar i
de ekonomiska forhallandena av nagon genomgripande betydelse. Det
finns emellertid aven en annan form for begransning av arvsratten, var-
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vid man ieke sa att saga staller sig pa standpunkten »allt eller intet»
utan i stallet vidtar en begransning av arvens storlek oeh drager in de
overskjutande beloppen till staten genom arvsbeskattning. Fran eko
nomisk synpunkt ar en sadan beskattning av vasentligt myeket storre
betydelse an en absolut begransning av arvsratten.

Nar man emellertid vagar sig in pa' en sadan fraga som arvsratten,
moter Olan uppenbarligen myeket stora vanskligheter. Det finns ju ieke
en punkt, dar ieke meningarna sta ytterligt skarpt emot varandra. Man
kan icke helIer med nagon slags 'vetenskaplig eller rent saklig bevis
foring komma varandra nara, darfor att de olika uppfattningarna bottna
i vitt skilda samhallsuppfattningar. Jag kornmer darfor i mitt inled
ningsanforande egentligen bara att forsoka klara ut de olika punkter,
pa vilka meningarna ga isar, for att pa det sattet fixera diskussions
punkterna.

Jag tar min utgangspunkt i den allmanna satsen, att en utjamning
av de ekonomiska forhallandena i samhallet ar onskvard. Redan denna
punkt kan bli foremal for diskussion, men aven om man dar skulle
kunna komma overens - delade nleningar finnas sakerligen - stoter
man i stallet pa en annan tvistefraga. Folk sager, att aven om en ut
jamning ar onskvard, far den ieke ske pa sadant satt, att den stoter
vart rattsmedvetande for huvudet. Den far ieke kranka prineipen om
egendomens helgd, oeh alltsa kan en utjamning genom begransning av
arvsratten ieke fa stor betydelse, darfor att den skulle strida nlot den
for narvarande harskande rattsuppfattningen. Vi forsta, att ocksa pa
denna punkt finns det aHa mojligheter till att hysa delade meningar.

.Aven om luan kan komma overens i sistnamnda hanseende oeh
stalla sig pa den standpunkten, att enskild egendom oeh arvsratt aro
historiskt betingade foreteelser, som farut ha modifierats oeh a\ren kunna
modifieras i framtiden, oeh att man foljaktligen ieke kan satta upp nagra
absoluta granser, som skola galla for all fralntid - aven i detta ogon
blick tillater jn rattsmedvetandet ganska langt gaende ingrepp i den
enskilda aganderatten oeb arvsratten - har man sedan att ta upp en
tredje punkt, dar aterigen meningarna sta skarpt emot varandra, nam
ligen fragan om de ekonomiska ·konsekvenserna. Det kan namligen in
vandas, att aven om man gar med pa att begransa arvsratten genom
beskattning eller pa annat satt, sa har detta ur ekonomisk synpunkt en
ganska liten betydelse, darfor att arven over huvud taget spela en rela
tivt underordnad roll for de ekonomiska olikheterna i samhallet. Den,
som staller sig pa en sadan standpunkt, kan visserligen ha intresse for
arvsbeskattningen, men han har det i sa fall ieke [ramst darfor att denna
beskattning skulle leda till nagon ekonomisk utjamning.

Antaget att man elnellertid kommit overens om att en kraftig be-
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skarning av arven skulle kunna vasentligen modifiera de ekonomiska
olikheterna i samballet, stater man i stallet sedan pa de praktiska svarig
heterna, d. v. s. de risker, som en sadan utjamning skulle kunna med
fora for det produktiva livet, for foretagsambeten oeh sparsamheten.
Om man da genoln vissa anordningar forsoker komma forbi dessa prak
tiska svarigheter, resa sig kanske' i stallet tekniska svarigheter for genom
forandet av sadana arrangemang. Jag tanker harvid sarskilt pa den
under sista tiden sa livligt diskuterade Rignanoplanen for arvsbeskatt
ningens anordning.

Slutligen, om man overvunnit alla dessa svarigheter oeb svarat
»ja» pa aHa fragor, som hittills bliYit stallda, kommer man till en sista
punkt, som kanske icke ar den lattaste. Om man namligen genom en
begransning av arvsratten kan astadkomma, utan risker i ovrigt, en
storre jamlikhet i samballet, synes det atminstone vara en nara liggande
konsekvens, att man overfor i samhallets ago en tnycket vasentlig del
av de produktiva tillgangarna. Var oeh en, sonl ar radd for denna '
konsekvens, kan nappeligen vantas intressera sig f~r en sadan utjamning,
och det tarde mota myeket stora svarigheter att forsoka dela ut igen
till enskilda vad staten dragit in genom arv.

Jag har harmed angivit de olika punkterna for mitt foredrag.
Den forsta punkten, huruvida ekonomisk utjamning ar onskvard,

skulle mojligen kunna avfardas ganska snabbt med den forklaringen, att
de fiesta manniskor torde erkanna, att i oeh for sig ar det ieke riktigt
med stora ekonomiska olikheter. Jag ar dock icke viss am att detta
verkligen ar en genomgaende uppfattning. Jag kan anfora ett citat fran
lord Hugh Cecil, och jag undrar, om icke den uppfattning, som han
dar ger uttryck at, anda har flera anhangare an man inom national
ekonomiska kretsar forestaller sig. Han yttrar: »Ingen vagrar att in
stamma med Henrik IV, som onskade att var bonde skulle ha en bona
'i grytan» , oeh en utjalnning, som bara gjorde de fattiga mindre fattiga,
finner han onskvard. Men »det synes mig icke vara lika riktigt, att
den mycket formogne samtidigt skulle utplanas ur samhallet. Tvartom
synes det ligga mer i samhaHets intresse, att det finns mycket formogna
personer, an att det skulle finnas endast mattligt formoget folk.» For
att man icke skall svava i, okunnighet am vad han menar med mattligt
och mycket formoget folk, anfor han sjalv inkomsterna 5 000 pund resp_
100 000 pund am aret, d. v. s. 90 000 resp. I 800 000 kronor. Han
finner det salunda icke onskvart, am man finge ett allmant valstand,
dar ingen hade mer an 90 000 kronor am aret, utan tyeker, att det ar
battre, att somliga ha I 800 000 kronor, darfor att det utbildar den
generosa manniskotypen, som man ieke kan undvara.

Nu ar denna uppfattning mojligen i viss man unik, men jag vill



146 NATIONALEKON01\lISKA FORENINGEN DEN 14 DECEMBER 1927

erinra am, att i den pa sista tiden forda diskussionen am dessa saker
sager till exempel en sadan nationalekonom som Henderson, att det ar
just skillnaden mellan oss moderna liberaler och de aldre, att vi icke
aro radda for att saga, att de stora inkomsterna skola ned pa samma
gang som de sma skola upp. Den gamla liberala socialpolitiken gick
ut pa att minska fattigdomen genom att ge mer till de fattiga, men att
det var anskvart att farminska de stora inkomsterna varjde man sig
emote Dari, brukade man saga) lag just skillnaden mellan liberalism
oeh socialism. Henderson menar nu, att den moderna liberalisnlen star
pa en annan linje och alltsa anser, att en utjamning aven med minsk
ning av de storre formogenheterna ar onskvard.

Farestallningen am att en mera jamn fordelning av inkomsten ar
onskvard, ar ju icke nagon modern sats oeh ieke nagot, som har att
gora med moderna politiska grupperingar. Av de tva farfader till lord
Hugh Cecil, som fore 18oo-talet spelat nagon roll i det offentliga, fore
slog den ene till och med, att det lagligen skulle faststallas, hur stora
inkornster de olika samhallsklasserna skulle fa ha, och den andre visade
sig icke heller radd far ingrepp i den enskilda aganderatten. Ett dras
tiskt uttryck far sin tids uppfattning, gay lord Bacon, da han pa ett
stalle yt~tar, att »det ar med rikedomen som med gadseln, den ar icke
nyttig, om den icke blir spridd». Jag skulle tro, sam sagt, att detta
ar en ganska gammal och en god konservativ uppfattning.

Motiveringen till att man icke skall minska pa de stora formagen
heterna Bigger lord Hugh Cecil pa moralisk eller rattslig bas. Man kan
icke na nagot onskvart, sager han, genom att gora det, sam ar oratt,
och det ar oratt att taga fran manniskor vad som ar deras egendom.
Han vill darvid icke ens gora nagon skillnad mellan egendom, sam for
varvats genom eget arbete eller genom arv, ty darigenom skulle man
komma ut pa det sluttapde planet. Man kan icke heller hanvisa till att
de fattiga skulle kunna krava rattvisa, de ocksa, ty enligt hans asikt
har den fattige icke lika star ratt att krava av samhallet att fa det
battre sam den rike kan krava att fa skydd for sin egendom.

Som representant for den rakt motsatta uppfattningen skuHe jag
ocksa kunna anfora en engelsman, namligen den icke obekante Chester
ton, sam icke aIls vill erkanna denna ratt utan sager, att de stora for
mogenheterna aro negationen av egendomen. »Det ar en negation av
egendom, att hertigen av Sutherland ager aHa gardarna pa sitt gods,
lika val som det yore en negation av aktenskapet, am han hade alla
vara hustrur i ett harem. ~

Jag har anfort dessa tva citat, darfor att nlan av dem ser, att sa
snart man kommer in pa fragan am vad sam ar ratt och moraliskt,
stata meningarna samman sam stal och flinta, det gnistrar bara, och
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det finns ingen lTIojlighet att resonera. Lord Cecil ocb Chesterton ha
inga gen1ensamma utgangspunkter for en diskussion, ty bada haUa lika
besUimt pa en moralisk rattsuppfattning, som ar absolut Deh icke tilHiter
nagra modifikationer.

Det finns emellertid en uppfattning rorande fragan am vad som ar
ratt, som fortjanar den aUra storsta uppmarksamhet, namligen den som
sager, att ratten visserligen ar relativ och att vi alltid ha att rakna med
forandringar i uppfattningen om aganderatt och arvsratt o. s. v., men
att detta for narvarande ieke ar av nagon praktisk betydelse, darfor att
den allmanna rattsuppfattningen ar nu sadan, att varken ,den enskilda
aganderatten eller arvsratten egentligen kunna utsattas for sadana modi
fikationer, att de ekonomiska konsekvenserna bli av betydelse. Pa satt
oeh vis kan man nag saga, att det ar qenna standpunkt, som lagbered
ningen har utgatt ifran, och det skulle darfor kunna vara lampligt att i
detta sammanhang nagot referera lagberedningens betankande. Lagbe
redningen har ju icke avvisat de begransningar av arvsratten, som kunna
goras genom arvsbeskattning o. dyl. Dem hOar lagberedningen ieke haft
nagon anledning att ga in pa. Just darfor att lagberedningen haft att
losa problelnet om var den absoluta gransen skall sattas for arvsratt,
alltsa haft problernsbillningen allt eller intet, har den naturligtvis mast
taga den aUra storsta hansyn till den for ogonblicket harskande ratts
uppfattningen.

Lagberedningens forslag gar ju sorn bekant ut pa att den for nar
varande obegransade arvsratten skulle Idippas av fran och med kusiner.
Motiveringen till arvsratten har man sokt i den sociala oeh ekonomiska
samhorighet, sam finnes mellan blodsforvanter, icke i blodsforvantskap
over huvud taget. Da man har sokt finna den praktiska gransen for
denna sarnhorighetskansla, bar man trott sig marka, att den gar ungeHir
vid kusinerna. Detta stodes med en statistik, som ar mycket intressant,
och som visar, att da arvlataren icke har barn men syskon, gar arvet i
det overvagande antalet fall till dessa och formogenheten testamenteras
icke bort till andra, men om arvHitaren icke bar narmare sHiktingar an
kusiner, borttestamenteras inemot 80 % av formogenheten till andra,
vilket ju visar, att forestallningen om att kusiner bora arva, icke har
nagon storre styrka.

N°u kan man ju fraga sig, varfor man da" over huvud taget skall
gora en begransning. Jag formodar, att det ar ett praktiskt skal, som
foranlett lagberedningen hartill. Det ar ju klart, att det icke kan vara
precis sa krediterande for en sadan institution i sarnhallet som arvsratten,
att man far soka rned ljus och lykta efter vern som skall ha en viss
formogenhet, och att det uppstar slaktforskare, sam forsoka taga reda
pa aka-ncla sHiktingar till avlidna personer for att pa det sattet sjalva
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skaffa sig vinning. Om man nu begransar arvsratten till en krets, som
enligt den allmanna rattsuppfattningen bor ha rattighet att arva, lagger
man givetvis darmed arvsratten pa en mycket fastare grundval an den
forut har haft.

Den enda anmarkning, som jag skulle vaga rikta mot lagbered
ningens betankande, ar den, om det ar riktigt att saga, att man har
komnlit till arvsrattens grund genom att pa detta satt hanvisa till den
sociala och ekonomiska samhorigheten. Det ar ju ungefar detsamma,
som om man skulle soka aganderattens grund i det faktiska forhallandet,
att en person bar egendom oeh anses bora ha den. Detta kan dock
ieke utgora nagon motivering. Sa snart det ar fraga om motivering
for en rattssats, vill man ju ha en mera allman sats. Man vill bringa
den juridiska ratten i overensstammelse med vissa moraliska forestall
ningar, mojligen utilitaristiskt moraliska oeh rationalistiska forestallningar.
Man skulle da motivera arvsratten med de goda och oumbarliga kon
sekvenser, som arvsratten har for samhallet, bade for dess ekonomiska
liv oeh for familjelivet. Savitt jag forstatt, har lagberedningen ieke
velat ge sig in pa en sadan rationalistisk oeh utilitaristisk motivering,
utan har stannat vid att soka arvsratte'ns grund i den soeiala och eko
nomiska samhorigheten. Fragan ar, om detta ar nagot mera an ett en
bart konstaterande av ett faktum.

Vad lagberedningen emellertid sager om rattsmedvetandet o. s. v.,
kan man i stor utstrackning underskriva. A.ven den, som skulle onska
en myeket kraftig begransning av arvsratten, oeh som anser, att under
vissa forhaJlanden arvsratt over huvud taget ieke behovde eller borde
forekomma, maste ju ga med pa att det icke ar mycket mening i att
tala om vad som egentligen skulle vara riktigt oeh rimligt under vissa
givna forutsattningar, da dessa for narvarande ieke foreligga. Sa Hinge
man maste rakna med att exempelvis barnens uppfostran avilar for
aldrarna oeh att det ekonomiska livet i mycket stor utstraekning vilar
pa 'den enskilda foretagsamheten o~h den enskilda aganderatten, ar det
ju uppenbart, att ett fullstandigt avskaffande av arvsratten icke kan
komma ifraga.

Lagberedningens satt att motivera arvsratten hanger emellertid
samman n1e<::! bela den upplaggning, som fragan fatt. Den sager, att
det allmanna rattsmedvetandet for narvarande godkanner arvsratten for
t. ex. syskon. Har som pa andra punkter har svarigheten varit, att
lagberedningen varit tvungen att formulera sina pastaenden absolute Om
man hade sagt, a~t det allmanna rattsmedvetandet godkanner oeh kraver
en viss arvsratt aven for syskon, skulle jag tro, att i varje fall icke sa
manga skulle ha opponerat sig. Att saga att arvsratt till vilka belopp
som heIst godkannes av det nuvarande rattsmedvetandet, tror jag' dar-
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emot ieke stammer med verkligheten. Det ar klart, att meningarna pa
denna punkt aro delade om vad som ar verklighet, men jag skulle
knappast tro, att den allmanna rattsuppfattningen i vart land utan
vidare finner det vara riktigt, att arv till syskon eller till oeh med
brostarvingar fa stiga till vilka belopp som heIst. Om man ieke onskar
en begransning, tror jag det mest beror pa praktiska hansyn. Pa denna
punkt aro nog meningarna i varje fall mera delade, an lagberedningen
haft anledning att antyda, eftersom den ieke kunnat se problemet rent
kvantitativt.

Man far ju komma ihag, att rattsmedvetandet kan vaxla ganska
hastigt oeh ar myeket olika pa olika hall. Vi aro sa vana vid dessa
legala arv oeh sa pass ovana vid den fullstandigt fria testamentsratten,
att vi snarast bli slagna med hapnad, nar vi se pa vilket satt den fria
testamentsratten kan uppfattas pa annat hall. Av engelsk litteratur fran
borjan oeh mitten av 18oo-talet kan man se, hur fullstandigt sjalvklart
det forefoll, att i en engelsk godsagarfamilj fliekorna fingo sa litet, att
de ieke kunde leva pa det utan maste gifta sig tidigt, oeh de yngre
sonerna fingo bli uselt betalade pastorer o. s. v., under det att den
aldste sonen fiek nastan aUtsammans. Man far harav en stark kansla
utav, hur pass Hitt foranderliga aven sa pass djupt rotade forestallningar
som de om arvsratten kunna vara.

Nu ar det ju ett faktum, att vi hos oss ieke ha Dagon utvecklad
testarnentsvana. Detta ar det egentliga 'skalet, varfor jag atminstone
ieke skulle saga, att det forefaller mig, som am man skulle kunna klippa
av aven syskonens arvsratt. Har man en utveeklad testarnentsvana,
kan man ju forutsatta, att de personer, sam verkligen anse, att syskonen
skola ha deras formogenhet, kornma att testamentera den till demo Det
skulle emellertid ieke aUs stota mitt rattsmedvetande, om de, som dar
emot anse, att syskonen ieke skulle ha nagot, disponerade pengarna
efter eget gottfinnande.

Sasom lagberedningens betankande nu ar lagt, fore faller det tnig
mycket rimligt, att det bleve genomfort sa snart som mojligt. Det
finns en om.standighet, som talar for att detta nya forslag verkligen
innebar en rationalisering. Sa lange vi ha en alldeles obegransad arvs
ratt, finns det nag litet varstans ute bland folket den forestallningen,
att »vern vet, jag kan. fa ett start arv en gang».. Det ar ungefar som
att ha en lott pa samhallslotteriet. Vi veta ju ocksa, vilken stark stall
ning lotteritanken har i folkets medvetande. En begransning av arvs
ratten skulle ta bort alla vinstutsikter for det stora flertalet.

Gar man emellertid ifran de'ssa resonemangom vad som ar ratt
oeh riktigt oeh over till den ekonomiska sidan av sporsmalet, moter
man forst fragan, om arvsratten har sa. stor betydelse, att det egentligen
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kan vara skal uti att gora kanske ratt sa riskabla ingrepp i 'arvsratten
genom arvsbeskattning for att soka astadkomma en utjamning. Aven i
denna punkt sta meningarna ganska skarpt emot varandra. Professor
I-Ieckscher har nyligen skrivit ett par artiklar i Dagens Nyheter, dar
han pa e,tt stalle just ,pa tal om arvsrattens avskaffande antyder, att
han icke anser, att arven hora till de huvudsakliga anledningarna till
olikheterna i formogenhet. Jag vet icke, om detta utgor en modifikation
av den uppfattning, som han tidigare givit uttryck at i sin skrift: »Var
[or aro somliga manniskor rika och andra fattiga?», dar han tydligare
sager ifran, att han anser, att arv icke utgora nagon viktig orsak till
olikheterna.

Mot denna uppfattning kan man stalla andra, som ga rakt stick i
staY emot den, och det aven bland nationalekonomer. Jag behover bara
erinra om den kande engelsmannen Cannan, som tvartom sager, att
den utan all jamforelse viktigaste orsaken till olikheterna i egendoms
agandet ar, att somliga manniskor fa genom arv och testamente for
mogenhet, vilket andra icke fa. Detta galler nu narmast England. Det
ar dock intressant att se, att han i sin skrift citerar en amerikan, Seager,
som sagt, att i Amerika ser det ut som om egendom skulle vasentligen
nybildas under varje generation och att alltsa arven icke skulle spela
llagon storre roll. Till samma uppfattning ansluter sig for ovrigt lag
beredningen pa ett stalle, nar den sager, att formogenheter tarde ganska
snabbt upplosas igen. Nu skrev Seager visserligen detta i den ursprung
Ega upplagan av sin bok, men nar han tryckte en ny upplaga ar 1913,
strok han denna passus, tydligen darfor att det redan da hade i Forenta
Staterna hunnit visa sig, att de arvda formogenheterna borjade spela en
ant storre roll. En annan amerikansk nationalekonom, Taussig, sager
rent ut, att de arvda fortTIogenheterna ha enorm betydelse for att kon
servera klassbildningen. Sannolikheten for att de· nya stora amerikanska
formogenheterna skola upplosas igen forefaller icke helIer att vara store
Vi ha nu amerikanska formogenheter, som gatt over till fernte genera
tionen, sorTI t. ex. 'den stora Va'nderbiltska, vi ha andra, som befinna
sig i fjarde generationen o. s. v. Det forefaller icke mera sannolikt, att
de skola upplosas i fortsattningen, an vad fallet ar med den gamla
I{othschildska formogenheten. Det ar emellertid klart, att i denna fraga
kan ingenting bevisas. Dar star uppfattning e~ot uppfattning, och man
kan icke komma langre.

Det ar emellertid alltid sa) att det finns en hel skara av nyanser,
och aven den, som formenar, att arvsratten icke ar en betydande faktor
i [raga om den nuvarande eller framtida formogenhetsfordelningen, kan
naturligtvis anda vara med om att gora vad som over huvud taget kan
goras for att nagon utjarnning aven pa den vagen skall komma till stand.
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Vi komma harvid over till fragan om vad S0111 kan goras. Vi ha redan
arvsbeskattning. Den ar mycket olika i olika lander, och den svenska
skatten ar som bekant ytterligt mild. For barn, som arva sina foraldrar,
utgor hos oss skatteprocenten pa 40 000 kr. 3,75 %, pa 100 000 kronor
4 % och maximisatsen utgor for belopp pa en miljon och darutover 10 %.
Den engelska skatteskalan ar betydligt mera progressiv for storre belopp.
Salunda utgor arvsskatten i England pa tva miljoner pund 40 %, pa en
miljon pund 30 %. :F'or Uigre belopp overensstammer skalan 111era n1ed
den svenska. Pa 10 000 pund utgor procenten salunda 5 och pa 30 000

pund I I.

Det ar givet, att redan vid en sadan arvsbeskattning som den
engelska bli de ekonomiska pJoblemen mycket brannande. Hur verkar
en sa stor arvsbeskattning pa produktionen, d. v. s. hur verkar den pa
foretagsamheten och pa sparsalnheten? Nu ar det over huvud taget
mycket svart att skilja arvsbeskattningens verkningar fran verkningarna
av direkta skatter i allmanhet. Man kan ju mycket val betrakta arvs
skatten SaSOnl en uppskjuten inkomstskatt (ehuru den beraknas pa for
mogenheten). Man kommer darfor har in pa den gamla stridsfragan
om hur inkomstskatter verka pa foretagsamhet och sparsamhet.

Det har nyligen suttit en stor engelsk kommitte for utredning av
beskattningsfragorna i England, den s. k. Colwynkommitten. I densamma
ha suttit en hel rad mycket kanda affarsman, Sir Alan Anderson, Sir
Arthur Balfour och flera andra. Sir Josiah Stamp, den bekante skatte
experten, nationalekonomen och statistikern, for narvarande chef for
Midland-jarnvagarna, har val i ratt stor utstrackning hedern av betan
kandet, misstanker jag. Komlnitten erkanner, att nar det galler speku
lativa foretag, som krava foretagsamhet i betydelsen av onskan och
viljan att riskera, kan nog den hoga beskattningen verka avskrackande,
men den uttalar sig mycket forsiktigt, da det galler beskattningens in
verkan over huvud taget. Kommitten citerar med ett visst gillande lord
Bradbury, sonl infor kommitten uttalade, at! det ju fanns folk, som sade,
att darfor att staten tar ifran mig halften av mina inkomster, bryr jag
mig icke om att skaffa mig nagot mera, men att han for sin del icke
kunde forsta annat an att man da borde bli desto ivrigare att fortjana
mera. lVIeningarna sta har emot varandra och kunna icke forenas.

Nar man gar over till fragan om beskattningens inverkan pa spar
samheten, aro meningarna annu mera motsatta. Aven de, som formena,
att arvsskattens inverkan pa foretagsamheten icke ar av storre betydelse,
kunna mycket val intaga en annan standpunkt, da det galler sparandet.
I fraga om sparande maste man skilja pa tva olika saker, namligen
viljan att spara och formagan att spara. Kommitten delar upp skatte
betalarna i fyra olika grupper: Den forsta gruppen bestar av dem, som
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over huvud taget icke spara. De kunna icke spara mindre, aven am
staten tar en hog inkomstskatt. Den andra gruppen bestar av dem,
som icke spara annat ar for livforsakringar. Icke heller de kunna spara
mindre. Den tredje gruppen omfattar personer av det kynnet, att de
saga, att de vilja ha en sa och sa stor formogenhet, och tager staten
mera, 'maste de spara mera an forut. Den fjarde gruppen, som kom
mitten anser vara den storsta, sager, att de vilja spara, men nar staten
tar sa hoga skatter, kunna de icke gora vad de vilja. ·Kommitten drar
nu harav den slutsatsen, att viljan att spara icke skadas av en hog be
skattning, men att daremot formagan att spara skadas sa pass mycket,
att kommitten dari ser en icke ovasentlig anledning till den minskade
kapitalbildning, som man ansett sig kunna iakttaga i England efter
kriget.

Fragan om i vad man arvsbeskattningen intager en annan stallning
an inkomstskatten ar mycket svar att behandla. Det kan harvidlag
framforas helt motsatta meningar, och ingen tycks kunna saga, vilken
som ar den riktiga. Somliga formena, att darfor att arvsbeskattningen
ar en uppskjuten inkomstskatt, som alltsa icke ar sa overhangande,
lockar den icke folk att spara pa samma satt sam inkomstskatten. Aven
om inkomstskatten till en vasentlig del tages ur det, sam annars skulle
sparas, nlaste likval en del av skatten tagas genom minskning av kon
sumtionen. En uppskjuten inkomstskatt daremot, som ligger langt fram
i tiden i form av arvsskatt, tanker man icke pa och darfor halles kon
sumtionen lika hog som forut. Andra resonera daremot pa ett alldeles
motsatt satt. Pa detta omrade vet man tydligen praktiskt taget ingen
ting. Aven de affarsman, som sutto i den engelska komrnitten eller in
kallats for att horas av denna, ha haft mycket delade meningar. Vid
en diskussion, sam fordes i Royal Statistical Society i mars 1926 med
anledning av ett foredrag am Rignanoplanen, opponerade sig en av
talarna med star haftighet emot tanken, att beskattning skulie kunna fa
manniskor att bliva mera sparsamma. Sasom exempel pa motsatsen
bedittade han, att han vid ett tillfalle , da beskattningen va~ som hogst,
i City motte e,n bekant, en framgangsrik affarsman med stora inkomster,
sam berattade for, honom, att han just tagit ut 'en duktig summa
ur banken. Staten toge sa mycket i skatt och man visste inte, nar den
skulle taga resten, att han hade beslutat bjuda sin hustru ocb dotter pa
en Hingre kryssning for' att de skulle fa en verklig ferie, medan han
annu hade nagot kvar. Sadan ar manniskonaturen. Det ar uppenbart,
att den typen finns lika val sam andra, och ingen kan avgora, vilken
typ som ar den mest overvagande.

I varje fall ar det givet, att det vore ~nskvart att kunna mota den
risk for minskad sparsamhet, som kan folja med en hog beskattning.
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Pa sista tiden har det forts en mycket livlig diskussion med anledning
av en plan av italienaren Rignano att soka overvinnna de svarigheter,
som kunna folja med en hog arvsbeskattning. Hans ursprungliga plan
gick helt enkelt ut pa, att nar ett arv forsta gangen gick over till en
ny innehavare, skulle det vara skattefritt, alltsa under forutsattning att
alltsammans var forvarvad egendom. Nar denna egendom emellertid
nasta gang overgick till en ny generation, skulle staten taga halften i
arvsskatt, och da arvskifte skulle verkstallas efter denna andra generation, .
skulle staten taga resten. Hanforeslar alltsa en progressiv skala i tiden
med en arvsskatt pa 0, 50 och 100 %. Detta ar naturligtvis endast
sjalva grundiden i hans forslag. Den kan varieras pa manga olika satt,
bringas i overensstammelse med vara progressiva principer o. s. v.

Den grundtanke, som ligger bakom planen, ar, att om en person
har arvt en miljon, vet han, att OIn han ieke fortjanar nagot sjalv och
sparar, ·kommer staten vid hans dod att taga halften, men om han dess
utom kan spara en miljon, fa hans barn arva den ograverad. Detta
skulle ju vara en eggelse till sparsamhet. Den namnda Colwynkom
mitten sager sig ocksa ha varit mycket intresserad for denna plan och
hoppas, att det skall kunna goras nagot praktiskt av den. Sir Jo~iah

Stamp har for ovrigt skrivit en inledning till en oversattning av Rignanos
bok till engelska.

Var oeh en forstar naturligtvis, att de svarigheter, sam genom
forandet av en sadan plan skulle medfora, icke aro sma. Professor
Heckscher har i sina artiklar i Dagens Nyheter uttalat, att han - som
det tycks i viss man motvilligt - blivit overtygad om att planen prak
tiskt taget ar ogenomforbar. Svarigheten ligger framfor ant i den varde
forandring, som arven underga. Rignano sager sjalv, att man ieke kan
tanka sig att folja de olika vardeforemalen' under den tid, de befinna
sig i enskild persons ago, utan man far utga ifran en viss samlad varde
summa, som vid nasta overlatelse skall indragas till 50 % och gangen
darpa helt och hallet. Fragan ar da, om man kan rakna med en sadan
vardekonstans hos egendomen. Vi ha ju erfarenhet i motsatt riktning
fran tider med vaxlande penningvarde.

Vid forutnarunda diskussion om Rignanoplanen i Royal Statistical
Society framlade H. C. Scott, en ambetsman i skatteverket, hela
raden av svarigheter for planens genomforande, oeh han ansag dem
vara sa stora, att ·de praktiskt taget voro ooverstigliga. I den foljande
diskussionen uttalade emellertid 'flera talare, exempelvis Josiah Stamp,
Hawtrey och en representant for Inland Revenue Department, Ceates,
att de icke voro overtygade om att detta var sista ordet i saken.

Jag kan tilHigga, att ovannamnde Ceates infor Colwynkommitten
understrukit' aHa svarigheterna men samtidigt forklarat, att han ieke ansa-g
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planen vara alldeles opraktikabel. Det erkannes nog ocksa aHmant, att
Oin man tar bort skatten vid tredje overlatelsen, skulle planen hogst
vasentligt forenklas. A andra sidan innebar en sadan forenkling en
hogst betydande minskning av den tilltankta arvsbeskattningen, men det
behover ju icke spela sa stor roll, om man anser, att vid det tillfallet
de stora arven redan ha vasentligt forskingrats.

En annan svarighet med en sa pass hog arvsbeskattning ar, att
vederbarande kunna forsoka undkomma den genom att, SOin det heter,
skanka bort egendom, medan de leva. Denna punkt har oeksa i den
engelska diskussionen blivit framhavd. Fran de engelska skattemyndig
heternas sida sages emellertid, att de funnit forvanande litet av sadana
forsake Huruvida man aven vid en hogre arvsbeskattning skall kunna
forebygga dylika forsok, ar ju en oppen fraga. Engelsmannen ha tyd
ligen en stark kansla av svarigheterna, och det ar kanske beroende darpa,
att man i England saknar begreppet laglott, d. v. s. bestammelsen att
en viss bestamd del av formogenheten far ieke en arvlatare gora med
vad han viII.

De engelska skattemyndigheterna, som ha yttrat sig, ha dock visat
sig aga en ovanligt ingaende kannedom am alla de stora formogen
heterna oeh inkomsterna. De verkligt stora formogenheterna kunna ju
icke vara sa manga, oeh det ar tydligen rnojligt att folja dem under
vederborande agares livstid. Det [orefoll 11lig oeksa, da jag laste lag
beredningens betankande, SOln om den ieke skulle anse ett dylikt over
vakande av privata formogenheter alldeles uteslutet. Da en make arver
den andra, men arvet sedan skall ga till den dade makens arvtagare,
far icke den efterlevande maken handskas med sitt arv hur han vill.
Om han darfor forsoker undansnilla en del av arvet genom gava eller
skenkap, kunna den dode makens arvingar gora invandningar och under
vissa forhallanden fa sin del av farmogenheten stalld under sarskild for
valtning. Har forutsattes alltsa, att man skall kunna gora ingrepp i
forvaltningen av en formogenhet, 11?-edan arvlataren annu lever. Det som
kan goras fran enskilcl sida forefaller Inig icke vara alldeles omojligt att
gora aven fran statens sida.

Nu finns det naturligtvis ett satt att forebygga denna svarighet nled
vardefarandring hos arv, oeh det ar, att staten genast tar ut sin del 'av
fortDogenheten men later arvtagaren behalla inkomsten av den. Arv
tagaren garanteras alltsa en livranta av staten. Denna anordning har
tagits upp av Independent Labour Party oeh likaledes av en rad engelska
liberaler i foredrag vid den liberala sommarskolan ar 1926. Man raknar
dock harvid endast med den begransade Rignanoplanen, d. V. s. med
beskattning enbart vid de tva forsta overlatelserna.

Den redan omnan1nde engelske nationalekonoinen Henderson har
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framlagt ett liknande forslag, i vilket han raknar med en efter formogen
hetens storlek stigande skala for skatten. Denna skatt skulle genast
tagas ut av staten, som sedan relativt snabbt skulle realisera sin del av
formogenheten, sa att den icke behovde ligga inne med ett stort sorti
ment av arvda agodelar. Jag vill med anledning av professor Heckschers
artiklar ocksa papeka, att de, som uttalat sin anslutning till denna plan,
tydligen haft kannedom om Scotts kritik av Rignanopianen. Det ar
dock sadana man SOln G. D. Simon, Layton, Ramsay Muir, Keynes,
H. Clay m. fl. Det forefaller alltsa, som am engelsmannen icke blivit
pa samma satt sam professor Heckscher avskrackta av Scotts foredrag.

Man kan emellertid icke komma ifran, att en sa pass stor okning
avarvsbeskattningen maste Higga mer och mer egendom i statens hand.
Det ar klart, att man i England icke behover vara sa bekymrad for
den saken, ty statsskulden uppgar ju till over sju miljarder pund, och i
ett sadant ginungagap kan man ju hava ungeHir vad som heIst utan att
behova bekymra sig om hur de erhallna formogenheterna skola for
valtas. Vi ha daremot en mera blygsam statsskuld, som kanske rent
av skulle kunna taga slut, om vi sloge in pa samma vag.

Vi aro harmed inne pa den sista punkten, [ragan om vad som skall
garas med de indragna arvsskattemedlen. Huruvida de skala fonderas
eller icke ar en gammal tvistefraga. Lagberedningen har ju foreslagit;
att de danaarv, som rned den fareslagna begransningen av arvsratten
skulle tillfalla staten, skulle fonderas och icke anvandas for statens 10
pande utgifter.· En dylik fondering brukar man motlvera pa det sattet,
att staten tar kapital, och att staten icke bar anvanda kapital for sina
lopande utgifter. Jag tror nu for min del icke, att den rnotiveringen ar
teoretiskt hallbar, men vill erinra om, att professor Wicksell en gang i
ett skattebetankande tycker det vara en naturlig konsekvens, att da staten
tar kapital, skall det ocksa bevaras som kapital i statens hand. Man
kan ju invanda, att arvsskatten icke principiellt skiljer sig fran vanlig in
komstskatt. Darigenom att staten tar en viss del av en persons in
komst, hindras han ju fran att bilda kapital. Man skulle dar[or med
samma fog kunna saga, att aven en viss del av inkomstskatten borde
fonderas.

Grn nu ocksa denna invandning' ar teoretiskt riktig, tror jag i aHa
fall, att det spelar en viss roll for den allmanna uppfattningen, att man
haIler fast vid att det, som staten tar av fOrlTIogenhet, ocksa skall forbli
formogenhet i statens hand. Vi maste har liksom pa andra punkter
utga fran den uppfattning, SOin finns ute bland folk, och jag tror, att
det ar alldeles sake~t, att folk skulle finna sig i en kraftig arvsbeskatt
ning med storre jamnmod, om man hade klart for sig, att vad staten
tar ut i arvsskatt bevaras sasom kapital, an om man visste, att skatten
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anvandes for, statens lopande utgifter. Fran denna synpunkt har jag
alltsa ingenting att invanda mot lagberedningens forslag am fondering,
ehuru det vill forefalla mig, sam am fondens andamal blivit val snavt
angivna, i det att avkastningen endast skulle fa anvandas for barna
yard o. dyl.

Jag vill sluta m.ed att ytterligare stryka under, att meningarna i
fraga om arvsbeskattningen pa aHa punkter sta skarpt emat varandra.
Jag har i detta ·mitt foredrag sokt skilja dem at oeh framhalla de olika
synpunkterna. Sasom avslutning skulle jag emellertid vilja anfora nagra
ord av Henderson betraffande den ojamna egendomsfordelningen. Han
skriver:

»Den nuvarande egendomsfordelningen kan icke pa allvar forsvaras.
Vi rna hur mycket sam heIst utHigga vikten av att ge utrymme oeh
eggelse at sparsamhet, flit oeh foretagsamhet. Vi rna utbreda oss over
den roll, som en arbetsfri klass har spelat i att framj a konsten oeh
vetenskapen, i att fortina livet, att satta normer for sederna oeh att be
reda plats for orakneliga nyheter i konsten att leva, som smaningom
tranga ned, genom hela samhallet oeh bli en del av det genlensamma
kulturarvet. Vi rna rygga tillbaka i fasa fran idealet av ett jamlikhetens
samhalIe, i misstanken att ett samfund, sam svartsjukt soker forhindra
olikheter i inkomst, oeksa komnler att vara intolerant gentemot ana
individuella avvikelser fran normaltypen. Vi rna papeka, att en viss
godtyeklighet oeh tillHillighet ligger i sjalva livets vasen, oeh vi rna ge
uttryck· at en robust forkarlek far soeiala anordningar, som genom att
aterspegla dess godtyeklighet oeh tillfallighet Himna rum for individualitet
oeh frihet oeh fargrikhet oeh aventyr.

Men den olikhet, som vi ha att gora med i verkligheten, ar for
grov far att kunna forsvaras med dylika argument. Den sam pastar att
olikheterna i rikedom i vara dagars England utgar en spegling oeh ett
nlatt, hur grovt oeh ofullkomligt som heIst, av olikheten i vardet av de
tjanster, som goras samballet, han ar inte realist utan poet. Oeb om
vi utan allt krus betrakta innehavarna av ansenliga farmogenheter, am
vi ta dem aver lag oeh se efter vad slags manniskor de aro, det liv de
leva oeh den standard de satta, ar det inte Hitt att pa al.lvar betrakta
clem sasom bildande en oas av kultur oeh farfining i en kalkborgerlig
oken. Nej, det ar foga av det verkligt upphojda oeh vardefulla, som
ar knutet vid rikedomens fordelning efter nuvarande linjer. A andra
sidan gor denna fordelning mera· ant an man kanske i allmanhet inser.
Den har en tendens att pa orakneliga subtila vagar forgrova vardena
ocb forsvaga samhaUsandan. Den forgiftar forhaJlandet mellan klasserna.
Den ar fientlig mot de mest elementara begreppen am delno~rati oeh
social rattvisa. Om vi pa allvar onska bygga upp ett battre oeh mera
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harmoniskt samhalIe, kunna vi forvisso inte forsumma fragan om rike
domens ojamna f6rdelning.»

Jag har anfort dessa ord av en man, sam ieke har nagon extrem
uppfattning utan snarast maste betraktas sasom. moderat, ty jag trof,
att det finns en punkt, dar man verkligen skulle kunna saga, att de olika
asikterna ha betydelse. Om man utgar ifran, att en utjamning ar onsk
vard men att svarigheter mota pa grund av riskabla inverkningar pa
foretagsamhet oeb sparsamhet, kan man dock ieke komma ifran, att
dessa verkningar i hog grad aro beroende pa den allmanna rattsuppfatt
ning som harskar bland manniskorna. Om manniskorna ha den upp
fattningen, att en hog arvsbeskattning innebar ett rofferi fran statens sida,
som bara leder till eHinde, sa ar det klart, att verkningarna bliva helt
andra oeh myeket farligare, an om det rader en relativt allman uppfatt
ning om att .det hela visserligen for den enskilde ar nog sa obehagligt
men att det anda ar den riktiga vagen att ga for att komma fram till
storre ekonomisk jamlikhet. Om denna senare uppfattning kunde litet
mera propageras oeh spridas, ar det kanske ieke omojligt, att man
skulle kunna utan stor tvekan skrida till ingrepp i arvsratten, som annars
skulle forefalla alltfor riskabla.

Harefter yttrade sig:

Professor E. Heckscher: Da lektor Wigforss Here ganger apostroferade
Inig 1 sitt faredrag, skall jag be att fa saga nagra ord. Det ar dock icke
Inin mening att inga pa en polemik i detalj, utan jag skall farsaka fram
lagga nagra allmanna synplinkter, sam ha spelat en viss roll far mig i den
fareliggande fragan.

Lat mig barja n1.ed att i start ansluta mig till vad lektor Wigforss slu
tade med, namligen att det ar mycket svart att farsta, hur nagon reaIistiskt
sinnad manniska kan anse den nuvarande farmogenhetsfardelningen fylla en
hagre uppgift i den meningen, att darigenom stora andIiga varden skulle
raddas. Det ar givet, att sa verkligen sker i en del fall, men att hela den
nuvarande ojamnheten skulle kunna motiveras pa det sattet farefaller tam
ligen uteslutet. Aven om man som Henderson inser, att en fullstandig utjamning
av inkomst- och formagenhetsfardeIningen kan medfara atskilliga faga val
komna konsekvenser, ar en sadan utjamning for narvarande sa pass langt
avIagsen, att atskilliga justeringar kunna anses fullt berattigade, aven am man
icke vill falja den1 till deras yttersta konsekvenser. Sa till vida menar jag
alltsa, att det kan rada relativt star enighet atminstone mellan inledaren och
mig, trots de meningsskiljaktigheter sam vi i avrigt kunna ha.

Fragan huruvida den arvda farlnagenheten speIar nagon vasentlig roll i
avseende a den ojamna farmagenhetsfardeIningen tror jag icke kan anses
vara en huvudfraga. Ty aven om lnan icke skulle kunna utjamna farn1agen
hetsfardeIningen sa langt sam n1an skulle anska, genom ingripande i arvs
r~itten, hindrar det ju icke, att ett sadant ingripande i alla fall kan vara
Himpligt. Jag vill dartor icke fardjupa mig i den fragan. Som Iektor Wig
forss ocksa papekade, ar det far avrigt ganska svart att fa nagra hallpunkter
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for ett sadant bedoll1ande. Jag vill ell1ellertid saga, att jag icke kande lllig
overtygad' av hans kritik i denna punkt. Den sista mera systelnatiska be
arbetningen av problemet har gjorts just av sir Josiah Stamp i en uppsats i
Ecol1onlic Journal for september 1926. Han har dar forsakt prova, hur de
olika inkomsterna aro sammansatta, hur mycket sonl ar inkolnst av formagenhet
och' hur sadan inko111st fordelar sig pa olika klillor. Han sager darvid bland
annat, att den del av inkomster pa 10 000 till 100 000 pund, S0111 konlmer
fran farmogenhet, kan uppskattas till 70 %, nlen, sager han, den del av dessa
70 % sam komlner fran afvd formagenhet ar ll1yeket n1indre an folk i all
nlanhet antar. Han Hilnnar ieke nagra siffror harfar, l11en han tyeks ha
sanlma kansla sonl jag - jag medger pa ratt losa grunder - att man van
ligen averskattar varaktigheten hos arvd formogenhet. Nu tror jag ieke, att
nlan behaver alldeles misstrosta onl att fa reda pa situationen pa denna punkt,
ty nlan kan nag fa en statistik, sam icke blir alltfor otillforlitlig, far den han
delse luan anser saken vara yard en mer ingaende undersokning. Jag tycker
emellertid som sagt ieke, att denna fraga ar myeket viktig i foreliggande
salnmanhang, utan lanlnar den.

For att da overga till fragan om arvsratten ar det givet, sOln lektor
\Vigforss fralnholl, att det finns tva olika vagar, pa vilka man kan angripa
arvsratten, namligen dels i fraga om lnottagarna av arv, dels i fraga om arvs
beloppens storlek. Man avskar vissa grupper av personer fran arvsratt, oeh
l11an avskar vissa delar av arvslotten fran att ga i arv. Det forra ar myeket
svart att genomfara, vilket nlan ocksa kan se av lagberedningens forslag.
Lagberedningen ar nog sjalv fullt medveten om att dess torslag spelar nlyeket
liten roll i fraga om att avskara personer fran att arva, darEor att det endu
som inskrankes ar arvsratten i juridisk mening, under det att testamentsratten
ar frio Det finns salunda intet hinder far att kusiner eller andra mer av
Higsna slaktingar aven efter farslagets genomfarande kunna fa lika mycket
som nu da de aro arvsberattigade. De fa blott ieke arva autoll1atiskt, utall
det fordras en viljeakt [din arvlataren for att sa skall ske. Hela detta pro
blem har salunda myeket liten ekonomisk betydelse. Detta ar naturligtvis
intet skal emot lagberedningens forslag. r-rvartom farefaller det mig alldeles
utmarkt i oeh for sig; tnen vill man uppna resultat av ekonomisk betydelse,
kommer man ieke langt genoln ingrepp i arvsratten i juridisk lnening. Man
maste da overga till ingrepp oeksa i testamentsratten, oeh det ar sa pass
opraktiskt, att det ieke lanar sig att fardjupa sig dari.

For att na ekonomiska resultat av betydelse Inaste n1an darfor ga den
andra vagen, tillgripa konfiskation eller indragning antingen av en del av
den totala for1uagenheten eller vissa delar av varje arvslott. Skillnaden nlellan
de tva sistnalnnda' majligheterna har ingen storre betydelse; det blir i bada
fallen nagon fornl av arvsskatt eHer medarvsratt fran statens sida.

Fragan Oln vad konfiskation av arvda farmogenheter betyder far man
kanske lattast tag i, om luan kastar om fragesUtllningen oeh fnlgar sig, vilken
betydelse arvsratten har i positiv 1natto. Vad ar nyttan av att det finns arvs
ratt? J0, den har ,betydelse for bada de parter det galler, bade arvlatarell
oeh arvtagaren. For arvlataren har den betydelse som en del av de mo
Inent som bestam1ua vad han gar i Iivet. Ingen kan farneka att det skulle
sparas mindre, kanske ocksa arbetas nlindre, om man ieke darmed kunde
sarja for sina efterkolnlnande. Hindras man fran att gora detta, kon1mer
nlan alltsa att anstranga sig ll1indre i fraga om bade arbete oeh sparsamhet.
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:rvlan kan konsumera sin formogenhet under livstiden genom att kopa Ii\'
rantor, oeh· man kan aver huvud taget gora sig mindre besvar att astad
komma en farmagenhet. Det forefaUer darfor omojligt att komma ifran, att
arvsratten har betydelse sasom en av de faktorer som bestamma faretagsam
heten' oeh viUigheten att spara. H ur stor betydelse den darvid har ar natur
ligtvis mycket svarare att saga.

Det ar ur denna synpunkt som jag skulle vilja se Rignanoplanen, darfar
att den prineipieUt sett erbjuder en luycket elegant losning av problemet att
a ena sidan ieke avskracka folk fran att arbeta och spara lnen a andra sidan
icke heller befriar dem fran att slappa till en vasentlig del av vad de lamna
i arv till staten. Den synpunkt som lektor Wigforss forde fram, att det
skulle locka folk att skaffa sig en ny formogenhet, darfor att staten tar en
del av den arvda, forefaller mig visserligen en smula for enkel. I sa fall
skulle all konfiskation verka i hog grad stimulerande pa manniskors foretag
samhet, bara man lovade dem, att det nya icke skulle konfiskeras; och det
ar en tvivelaktig psykologi.·, Man far emellertid ett helt annat grepp pa saken
genom att saga: om staten i alla fall skall ta ett visst belopp, verkar det
mindre avskrackande, far den handelse detta belopp tas forst langre fram
och icke med detsamma, eUer - annorlunda uttryckt - fa manniskor in
tressera sig lika mycket far .att sakerstalla sina barnbarns ekonomiska stall~

ning sam for att sakerstalla sina barns. Om nu staten icke tar vad den vill
konfiskera redan da fornlogenheten gar over till barnen utan forst da den
kommer till barnbarnen, ar det troligt, att detta verkar mindre avskrackande,
d. v. s. mindre aterhaJlande pa arbetsamhet och sparsamhet.

Satillvida ll1enar jag alltsa, att Rignano-planen ar fu11t riktig, da den
uppskjuter konfiskationen tills den forsta generationen, oeh eventuellt aven
den darpa faljande har dott. Det ar darfor enbart de tekniska svarigheterna
som medfart, att jag far min personliga del haft svart att acceptera denna
plan. Jag giek verkligen dit med farhoppningar men darifran desillusionerad.
I m'ina artiklar, som lektor Wigforss omnamnde, hanvisade jag till den dis
kussion i saken sonl forekonl i Royal Statistical Society. De invandningar
som darvidgjordes mot kritiken av planen synas mig enbart ha varit rena pa
staenden utan nagon motbevisning. Naturligtvis kan luan falja en formagenhet,
sa att man ser efter vad varje manniska gor med de belopp sam en gang
mottagits i arv, men det tyeks mig ligga sa pass utom praktisk statsfarvalt
ning, att det ieke ar mycket att tanka pa. Man behaver bara se pa det
undermaJiga uppbordsvasendet i Sverige och de langt ifran avervunna svarig
heterna att fa en belt vanlig inkomstbeskattning effektiv far att inse, att
mycket lattare uppgifter an den nu diskuterade annu vanta pa sin losning.

Det andra sattet, far planens farverkligande, sam Henderson gor sig till
tolk for, ar lattare genomfarbart, namligen att staten tar sin totala andel av
formagenheten genast men i stiillet lamnar arvtagaren en livranta. Det er
bjuder inga tekniska svarigheter i och far sig. . Sedan blir det en annan
fraga, vad staten skall gara med farmagenheten, am den skall behallas eIler
realiseras. 'Att ge en livranta ar emellertid en enkel sak far staten, ty staten
gor i metodiskt hanseende likadant, nar den betalar ut rantor pa sina obliga
tioner. Detta ar alltsa oemotsagligt en framkomlig vag. Men enligt min
mening ar den olanlplig, darfor att man darigenom gor en hel del man
niskor till rentierer som darfarutan skulle vara aktiva formagenhetsinnehavare.
Sa lange man har en farmogenhet som man sjalv disponerar over, tanker
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Inan pa ett -helt annat stitt over farlTIagenhetens anvandning an om ll1an bani
drar ranta oeh ieke har nagon ansvarighet for det hela. Aven den lasningen
forefaller mig darfar mindre loekande, men den ar dock battre an den farsta,
som farefaller mig sa pass opraktisk att den icke garna kan tas i betraktande.

.Nar man drar paralleller n1ellan Sverige oeh England pa denna punkt,
faf n1an oeksa kon1ma ihag, att England har sin ofantliga statsskuld oeh att
hela fragan har k01TImit upp i England i san1manhang med majligheten att
nedbringa skulden. Detta problem spelar ieke nagon roll· for Sverige, efter
som vi, i farhaJlande till befolkningens storlek, ha bland de minsta stats
skulder i varlden. Engelslnannen fa halla till godo med i och for sig mycket
ovalkon1na utvagar, darfor att en lasning for den1 ar sa pass trangande.

Jag har nu sett fragan fran arvlatarens synpunkt. Den andra synpunkten,
arvtagarens, ar emellertid val sa viktig. Det ar av mycket stor betydelse,
ieke blott privat utan aven soeialt, far en hel del manniskor att fa arv och
fa det i ratta ogonblicket. En sa pass radikal man SOIU professor Wieksell
hade en gang den fantastiska iden, att varje manniska skulle fa arva nar
han eller hon gifte sig; man skulle for andamaJet de1a upp landets far
magenhet, sa att var oeh en finge 5 000 eller 6 000 kronor som en slags
henlgift. Det ar narluast en paradox, 11len det innehaJ1er den riktiga tanken,
att arv i ratta agoDblicket har soeialt yarde, framfor alIt just i det ogonbliek,
da man gifter sig oeh det galler att satta boo Oeh ur den synpunkten har
de senaste generationernas befolkningsutveekling medfort en ovalkommen
konsekvens. En av de stora svarigheterna i det nuvarande Higet ar nan1
ligen, att arven av allt att don1a skjutas alltfor langt fran1 i arvtagarens levnad
pa grund av den starkt tilltagande levnadsaldern. Barnen fa TIU arva vid
minst tio ars hogre aJder an i borjan av 1800-talet. Arvens soeiala bety
delse for arvtagaren ar dartor mindre nu an forr, ty de hji:Upa ieke j ratta
ogonblieket.

Detta luissforhallande synes n1ig peka i den riktningen, att luan skulle
farsaka nagon anordning sam late arven falla ut tidigare, d. v. s. ordna m-ed
fortida arv i en eller annan form. Jag tillat mig ocksa imina farut om
talade artiklar att rikta en hemsHillan till herrar jurister, som battre kunna
bedama vilken roll detta skulle spela i rattsordningen, att avervaga majlig
heten av att underlatta elIer eventuellt pabjuda fortida arv under vissa givna
forutsattningar. - Jag tror att detta verk1igen skulle ha lnyeket stor betydelse.
Jurister, som jag talat lTIed OIU saken, ha oeksa kant sig ganska tilltalade av
en sadan anordning. Sjalv tilltror jag mig ieke att utforn1a nagot forslag,
darfar att lnan maste kanna till hela lagstiftningen pa ett helt annat satt an
jag gor for att veta vad som harutinnan kan utrattas.

Jag vill till slut aven namna nagra ord OIU en punkt i lagberedningens
farslag, dar jag ar sa oppositionell som garna tankas kane Det galler denna
s. k. arvsfond, som f6refaller att vara ett mycket underligt pafund. Lektor
\Vigforss forsvarade anordningen lTIed att en kraftig arvsbeskattning skulle
luottagas mycket gynnSalTImare, om icke de konfiskerade arven ginge till
statens lopande utgifter utan fonderades. Jag tror oeksa, att det kan vara
riktigt att behandla arvsskatten pa ett annat satt .an annan statsinkon1st, alltsa
att erkanna arvsskattens sarstallning sasom en farn10genhetskonfiskation. Detta
ar emellertid ieke aIls lagberedningens forslag, utaI?- den foresHir, att man
skall taga ut" den i dess forslag behandlade lilla obetydligheten av arvsskatten,
det nya danaarvet, vars storlek man for avrigt ieke kanner, oeh darav bilda
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en sarskild fond. Hela arvsskatteri gar till ungefar 14 miljoner, oeh de nya
danaarven, sonl skulle k0111ma till enligt farslaget, vantas ge kanske I a 2

ll1iljoner. Ieke desto n1indre vill n1an lata de 14 nliljonerna fortfarande ga
in i budgeten, men av det lilla tillskottet vill lllan gara en sarskild fond~

Orn farslaget i stallet hade gatt ut pa att hela arvsskatten inberaknat det nya
tillagget skulle fonderas, hade jag visserligen ieke varit beredd att ansluta
mig' till det utan vidare, men det skulle da ha synts nlig vart ett oillsorgs
fullt avervagande. Sadana farslag ha tidigare varit fraillme, senast ar 1919,
da professor vVieksell utarbetade ett farslag, som framlades av den davarande
regeringen, att nlan skulle fondera arVsskatten oeh likasa en del av inkomst
oeh farnl0genhetsskatten. I jamfarelse darmed farefaller lagberedningens far
slag i hag grad dilettantiskt. Det blir ieke battre darigenolll, att fondens
avkastning enligt planen skall anvandas for ett visst besUimt andamal, lnedan
professor 'Vieksells farslag asyftade enbart tormagenhetsbildning aver huvud
taget, d. v. s. en akning i statens totala kapitalbildning motsvarande kon
fiskationen av vad sonl kunde antas utgara privat kapitalbildning. Har viII
man darelnot, att en viss offentlig utgift skall taekas med en viss inkolllst,
oeh det innebar ett starkare brott IllOt budgetens enhet an vi haft pa lange.
Varnskatten var visserligen nagot i samlDa stil, Inen den var tillfallig oeh
ingen satte ens i fraga att den skulle perpetueras i den formen.

Jag Inaste darfor sluta med att an en gang betona anskvardheten utav
att denna fraga tas upp i det sammanhang" dit den har, d. v. s. i samband
med all den farlnagenhetskonfiskation SOln staten redan faretar oeh kanske i
an hagre grad konlmer att fareta.

Revisionssekreterare A. Lindhagen: Jag har blivit inbjuden av National-
'ekonomiska fareningen sasom ledanlot i lagberedningen att deltaga i denna
diskussion. Det ar med en viss tvekan sam jag tager till orda far att yttra
nlig pa ett ()lndlde, dar jag ju ieke kan anses vara kOlllpetent. Diskussionen
har namligen hittills rart sig pa ett plan, som ligger helt oeh hallet utanfar
lagberedningens arbetsuppgifter. 8ason1 lektor' Wigforss papekade, .har ju
lagberedningen inskrankt sig till de rent eivilrattsliga synpunkterna vid ut
arbetandet av sitt farslag. Vi ha utgatt fran den enskilda aganderatten oeb
dess komplement, arvsratten, SaSOlll giYna farha-Handen oeh undersakt vad
man skulle kunna gara for att bringa arvsratten, i battre overensstanlnlelse
nled det nuvarande allmanna rattsmedvetandet.

Da lektor Wigforss anmarkte, att vi icke ha lyekats ge nagon motivering
far arvsratten, sa ar detta riktigt, darfar att vi aldrig ens fars'akt att ge en
motivering far arvsratten sasoln sadan annat an sasom en given historisk
faktor. Vi ha inskrankt oss till att pavisa, att arvsratten sasom historiskt
fenolnen ar baserad pa den samharighet i ekononliskt oeh .soeialt avseende,
som finnes Inellan arvlataren oeh arvingarna, oeh vi ha farsakt draga ut
konsekvenserna Ined hansyn hartill om var den ratta gransen for arvsratt
bar gao

Jag vill ieke aIls ga in pa fragan, huruvida en farillagenhetsutjamning
bar aga run1 genoln sekvestrering av arv. Det ar en fraga, sonl faller helt
och hallet utanfar lagberedningens uppgifter w Jag kommer darfar i det
foljande endast att berara sadana punkter i de faregaende anfarandena, SOlll
tangera det eivilrattsliga olnradet.

I..Jektor 'Vigforss papekade, att rattsmedvetandet aver huvud taget ar en
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osaker grund att bygga pa, nar det galler att fixera arvsrattens grund oeb
arvsrattens granser,. oeh han relaterade i samband harmed ett exempel fdin
England. Jag vill da papeka, att naturligtvis ar rattsmedvetandet hogst olika
i olika lander, beroende pa de historiskt givna farhaJlandena. I England
har Ulan sedan arhundraden tillbaka haft den oinskrankta testamentsfriheten,
som tagit sadana former, som lektor 'Vigforss oeksa papekade. I Sverige
sta vi daremot pa en fllllstandigt nl0tsatt standpunkt. Har har prineipen
om arvets lika fordelning mellan ana arvingarna trangt sa igenom J att en av
vikelse genom testanlente fran denna uppfattning ar synnerligen ovanlig.

I detta sammanhang vill jag oeksa namna nagra ord om Rignanoplanen,
SOlU onekligen ar myeket intressant. Jag kan till en borjan instamma med
professor Heekseher darllti, att savitt luan kan forsta ar Rignanos ursprllng
liga plan fullsUindigt outforbar av tekniska skal. Lagberedningen har haft
viss anledning, framfor allt i samband med fragan Oln makars arvsratt, att
forsoka tanka sig in i luojligheten att kunna tolja en farmogenhetslllassas
vaxlingar far att darigenom konstatera, huruvida det vid ett foljande arv
skifte ar samma formogenhet eUer en annan formogenhet an den, veder
borande har 1110ttagit. Vi hava ell1ellertid fullstandigt fatt avsta fran varje
tanke pa att bygga en lagstiftning pa en sadan grund. Detsamma har aven
varit fallet i fraga om den, s. k. sekunda sueeessionen.

Det framholls i detta sammanhang av Iektor vVigforss, att luan skulle
kunna genonlfora en sorts, overvakning av huru en formogenhet forvaltas,
oeb han papekade sarskilt, att lagberedningen betraffande l1lakes satt att for
yalta arvtagen forluogenhet foreslagit en sadan overvakning fran den andre
luakens sHiktingars sida. Detta galler emellertid endast en avervakning i
ytterligt grova drag, oeh det ar nog exempel pa en sadan regel, S0111 nla11
tar upp i Iagstiftningen narluast av snygghetsskal, oeh SOlU man ieke
egentligen kan hoppas skall kOll1111a att traffa annat an de verkligt grova
fallen. En detaljerad overvakning kan ieke genolufaras, oeh i detta fall vill
man icke heller gel1omfora den. Man vill endast traffa de grovsta miss
bruken.

Vi ha sa fragan 0111 man skulle kunna nlodifiera Rignanoplanen pa det
sattet, att staten genast toge ut ett visst belopp, nar barnen arva, oeh i
stallet betalade dem ranta. Professor' Heekseher synes mig ha alldeles ratt
uti, att luan pa det sattet endast skulle skapa en klass av rentierer i stallet
far den battre klassen av sjalvforvaltare. Det synes mig far ovrigt vara
tamligen pafallande, att man vid alla dessa, forsok att sekvestrera arv ieke
narmare ingar pa de svarigheter, som 'darmed aro farenade for vederborande
arvtagares familjs sida att kunna sammanh~nla det hela. Det ar som om
nlan raknade med att hela farmogenheten ar placerad pa ett stitt, som gor
det Inajligt att utan nagra svarigheter skilja ut ungefar hur stor del' SOln
heIst oeh overHimna det till staten. Det gar ju bra, da, farmogenheten be
star av obIigationer elIer aktier i olika foretag. Om daremot formogenheten
ar plaeerad i en rarelse, i en jordbruksfastighet elIer ett faluiljeboIag, dar
rorelsen ar satt pa aktier, SOIU agas av falniljen, kan nlan ju icke taga ut
en hur stor arvsskatt som heIst utan att darmed sia sonder rorelsen. Det
hela InaSte da likvidera, oeh den verksanlhet, som varit arvlatarens livsverk,
splittras sonder utan n10jlighet for arvingarna att kunna fulIfoIja verksamheten.

Professor Heckseher sade, att man vanligen hyser stort intresse for. sina
barns ekonon1iska sUillning men ieke bekymrar sig sa nlycket om barnbarnens.
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Erfarenheten visar dock tvartonl, att aldre personer hysa l1lycket starre in
tresse for sina barnbarn an far sina damera fullvuxna barn, oeh det finns
oeksa talrika bevis pa forsak att juridiskt sakerstalla just barnbarnen pa
barnens bekostnad.

Jag kan ge professor Heckseher alldeles ratt uti, att den akade levnads
aldern medfort, att arven komma val sent, men hur man skall kunna rada
bot pa detta ar naturligtvis myeket svart att saga. Professor Heckscher
undrade, om det icke funnes nagon juridisk-teknisk majligbet att pabjuda
nagot sadant som fartida arv. Jag vet doek icke, hur man skulle kunna
tvinga personer att pa en viss tidpunkt avsta ifran sin egendonl till farman
for sina efterkomn1ande. Aven om en sadan skyldigbet fixerades i lag, skulle
Ulan ju icke ha nagon majligbet att fa en sadan bestammelse effektiv. Bar
nen oeh avkomlingarna i ovrigt skulle ju av pietetsskal ieke vilja gora sina
faraldrar denna otjanst, utan det bela skulle bliva beroende pa am foraldrarna
vore villiga aU avsta fran sin egendom. Man skulle ju nlajligtvis genom en
eIler annan lagstiftningsatgard kunna gora det farmanligare for faraldrarna
att Jamna ifran sig sin egendom pa ett tidigare stadium oeh pa det viset
stimulera dem till det. Ayen det ar emellertid Inycket svart att genomfara,
synes det mig.

Jag vill emellertid papeka, att lagberedningen har pa en punkt i viss
nlan infort en sadan stiffiulans. Det har nanlligen sedan Hinge varit tvek
samt, hur fartida arv skulle beraknas. Onl en person ager 100 000 kronor,
ar gift oeh har tva barn, skulle efter den vanliga ordningen hans make
arva halften eller 50 000 kronor oeh barnen vartdera en fjardedel elIer
25 000 kronor. Om han nu redan under sin livstid ger barnen 25 000

kronor var, uppstar fragan, bur det skall ga, nar han dor. Skala da de
50 000 kronor, som finnas kvar, delas mellan den efterlevande maken och
barnen eller skall den efterlevande maken ha alltsammans? Denna fraga,
sam lange varit. foremal far tvist, bar nu lasts i forslaget sa, att den efter
levande nlaken skall fa alltsammans. Man gar salunda tillbaka till hur det
skulle ha stallt sig, om nagot fartida arv ej hade farekommit. Det kan ju
mojligen beframja utdelningen av egendom pa ett tidigare stadium.

~1:ed anledning av professor Heckschers yttrande kan jag ieke under
lata· att aven inga pa fragan on1 den foreslagna fonden, da jag ieke kan
lata vad han sade sta alIdeles oenlotsagt. Fragan galler, hur man skall for
fara med de arv, som enligt lagberedningens forslag till arvsbegransning
komma att inflyta till staten. Det ar dels en formell, dels en materiell
fraga. Den formella fragan galler, am det ar ett statsarv eller ej, oeh den
materiella, varfor man icke vill, att det skall vara ett statsarv.

Den formel1a fragan har lagberedningen lost sa, att man har mellan
arvlataren oeh det allmanna skjutit in en fond, sam man har forsakt ge
egen rattspersonlighet. Denna fond skall direkt overtaga arven. Arvsbe
loppen ga saledes aldrig in i statskassan oeh aro darfor fornlellt sett icke
verkliga statsinkomster. Det andamal, sam denna fond ar avsedd att fylla,
ar ett sadant, till vilket staten far narvarande icke lamnar nagot bidrag utan
som narmast ar av kommunal natur, ehuru ieke lieller kommunerna aro far
pliktade att lamna bidrag. Det ar saledes Fraga am inkomster, sam knappast
framsta sasom verkliga statsinkomster, oeh det ar ieke beller Fraga am verk
liga statsutgifter. Man kan da fraga sig, am verkligen detta innebar ett sa
farligt prejudikat, sam kan hota att bryta sonder budgeten. Pengarna komma
ju aldrig att inga i statsregleringen.
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Den viktigaste fnlgan ar emellertid, varfor man icke vill, att dess'a rnedel
skola fa anvandas i statsregleringssyfte. Lagberedningen har forst oeh framst
sokt undvika, att man skulle lagga statsfinansiella synpunkter pa fragan on1
arvsrattens begransning. Var gransen skall ga for sHiktingars arvsratt, bor
bedomas helt och hallet efte~ ch,Tilrattsliga synpunkter, d. v.. s. gransen bar
dragas dar grunden for arvsratten historiskt sett ar barkraftig. am de lediga
arven Hi anvandas for statsregleringsandarna1, kan 1att den situationen upp
komma, att man i tider av finansnod skar av ytterligare nagra arvsled for att
darigenom tillfara staten ytterligare inkom~ter. Detta ar icke enbart en teoretisk
fara, ty vid ett visst tillfalle var just denna plan uppe i Tyskland for att
mojliggora starre rustningar. Nu ar det visserligen sant, att man 'kan pIt
arvsbeskattningens vag uppna precis detsamma, Inen det ar ieke fran prin
cipiell synpunkt allde1es detsanlma, om man gar arvsskattevagen eHer den
civi1rattsliga vagen. Vi vi1ja halla det civi1rattsliga alldeles utanfor, oeh sedan
Hlr staten gara vad den lyster i fraga Oin arvsbeskattningen.

Det viktigaste i fraga OIn den fareslagna fondbi1dningen ar emellertid
den psykologiska synpunkten. Det galler har att omforma uraldriga ratts
satser med hansyn till det nutida livets krav, och da bor man framga med
en viss forsiktighet. Det ar alldeles otvivelaktivt, att man genom att fora in
de lediga arven i statsregleringen skulle komma att stota folk for huvudet
alldeles ofantligt svart. Vi maste ju alIa erkanna, att staten i varje fall sa
som fiskus ieke ar nagon sarskilt popular juridisk personlighet. Det ar jl1
oeksa kant, att personer i sma olnstandigheter oeh i synnerbet gan1malt folk
ha myeket stort intresse for bur det skall ga med deras egendon1, nar de
aro borta. a fta kretsa aldringarnas tankegang nastan uteslutande olnkring
detta, vem SOln skall fa pengarna oeb hur det skall ga med dem.

am luan nu later arven efter de personer, sam ieke ha narluare
slaktingar an kusiner, ga in i statskassan oeh statsregleringen oeh detta blir
bekant, kommer testamentsfrekvensen att okas, darfor att folk icke vill, att
resultatet av deras livs stravanden skall bli, att pengarna kOlnma till' en rent
opersonlig anvandning. Da testamentera de hellre bort dem eller leva upp
deln. Nu ar det ieke nagon egentlig vinst, att den foreslagna begransningen
av arvsratten endast skall leda till en okad testamentsfrekvens med till
gangarnas splittrande pa en hel mangd olikartade andamal. Detta galler sa
myeket mera, som man kan rakna med att de lediga arven i buvudsak
komnla fran personer i Hinlligen blygsam ekonomisk stallning. Man skulle
da aka testamentsfrekvensen inonl en klass, SOln forut ieke har nagon testa
mentsvana, oeh harigenom skulle latteligen uppkomlna okade anledningar till
tvister angaende testamenten. .

Sasom samlnanfattning av lagberedningens synpunkter skulle man kunna
saga, att det sparas i vart land kanske mer an i andra lander en benagen
het att donationsvagen genom gavor oeh testamenten tillgodose allmanna in
tressen. Nar det galler att avskara vissa arvsled, varigenoll1 en del formogen
het blir ledig, vill man ga denna stravan till motes oeh skapa ett Iagligt
testamentsandamaJ, dit dessa personer med tamligen stor trygghet for att
pengarna komma till en anvandning, som de kunna gilla, kunna Hi-mna sin
egendom i arv. Vi ha darvid valt ett andamal, somvi trott skulle kunna
tillfredsstalla alIa, namligen barnavard, Det ar sarskilt lampligt, diirfor att
det galler egendonl, som efterlamnats av personer, vilka sjaJva sakna barn;
oeb darfDr att det oeksa SOlll regel galler arv efter personer i ekonolniskt
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lnindre valsituerad stallning. De andra uppratta nUlnligen testaluente. Sedan
skall jag villigt medgiva, att lagberedningen nlajligen begransat fandens verk
samhet val mycket, nar man inskrankt sig till den san1halleliga barnavarden,
d. v. s. vissa grenar av den barnavard, sam ar farankrad i lagen om sam
hallets barnavard, och att man majligtvis kan tanka sig att i nagan mall
utvidga fandens andamaJ.

Generaldirektar A. Orne: Jag tror icke, att lnan generellt ach abstrakt
kan besvara fragan om arvskonfiskationens eller en starkare arvsbegransnings-
inverkan pa produktionen. Jag skall be att fa belysa detta med ett par
exelnpel.

Om en person har 50 arrendegardar och endast brukar en sjalv, kan
det allmanna utan nagon som heIst skada far praduktionen enligt lnin mening
taga _25 av dessa arrendegardar och farsalja deln, eller, under farutsattning
av en god statsfarvaltning, kanske sjalv behalla demo Oln en persan har 10

Iniljoner i aktier i Sockerbolaget, uppstar det icke heller nagon som heIst in
verkan pa produktionen, om dessa aktier beslagtagas till 25, 50 eller 100 %.
Sockerbolaget kommer ju att bedriva sin verksanlhet precis som farut. Helt
annorlunda staller det sig, om det galler en fast egendonl, som utgar en val
avrundad och ekonollliskt gynnsam brukningsenhet. Darifran kan man givetvis
icke utan vidare skara bort 2 5 %, salja denna del eller stalla den under sar
skild farvaltning, utan att astadkomma skada.

Dessa exempel torde vara tillrackliga far att ge en antydan om varta.t
jag syftar. Betraffande atskilliga enskilda faretag galler nog precis detsamma
som onl en jordbruksfastighet, att de ge -det basta resultatet, sa lange de aro
fullt oberoende av utomstaende krafter, av finansinstitut eller spekulativa andar
aver huvud taget. Det ar givet, att ett valskatt sadant faretag kommer att
lida mycken skada, om en stor del av det arbetande kapitalet maste tagas
ut darifran och betalas till staten. Detsamma galler aven betraffande vissa
aktiebolag, dar majoriteten kan kOlnma att averga till en far sjalva faretaget
Inindre intresserad grupp i faljd av skarpt arvsskatt. Alldeles speciella sva
righeter blir det, Oln det uppstar tva eUer tre arvskiften inom en mycket kart
period. Faretaget kan da rent av raka i ravarhander.

Man har, som jag sade, pa grund harav mycket svart att bedalna dessa
fragor rent generellt. Oln man vill skarpa arvsskatten, bar man darfar for
saka fundera ut Inetoder, varigenom nlan astadkommer den minsta majliga
skada. Man skulle sakerligen jalnna vagen i hag grad, om man tillate
den, som skall betala arvsskatten, att stalla sakerhet och anlortera beloppet
under en langre tid. Oln en person eller en grupp av arvingar, som aga
ett faretag, skola ut nled en miljon kronor i arvsskatt, yore det mycket battre
far dem och icke heller till nagon skada far staten, om de finge tillatelse
att stalla sakerhet och betala beloppet under exempelvis tio ar, med ratt att
fa rabatt, om skatten betalades i fartid. Om nagon skada icke uppkommer
genom att omedelbart betala arvsskatten, kommer lnan da att gara det far
att fa rabatten.

Betraffande atgarder far att framtvinga arv i fartid, undrar jag, Oln det
icke skulle leda till nagot motsvarande pensioneringen i statstjanst. Man
skulle harigenonl fa en slags pensionsalder far kapitalister, och det vill fore
fana mig, SOln om det skulle ha sina sidor. Det ar ju annars ofta sa, att
pensionarer, exempelvis vetenskapsman, kunna utfara ett vardefullt arbete,
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aven nar de aro bortat 85 eller 90 are For ieke sa Hinge sedan" gay en
vetenskapS111an i Uppsala ut ett myeket intressant nytt arbete, sedan han hade
fyIlt 92 are Det ar ju ieke omajligt, att en person farmar sk6ta sitt kapital
utmarkt aven vid en ganska framskriden alder. Harmed viII jag blatt hava
sagt, att det myeket val kan handa, att en person besitter sadana kropps
oeh sjalskrafter, att han kan farvalta en ekonomisk verksamhet vid en langt
hagre alder an vad andra makta. Att saJedes faststalIa en viss bestan1d alder,
da egendomen skulle averlamnas till arvingarna - vilket yore alldeles nad
vandigt far att undvika obehagliga familjetvister skulle nog vara ratt
betankligt.

Inledaren talade om att man i England hade ett ginungagap att kasta
arvsskatten uti. Jag vill begagna tillfallet att saga, att det ar ieke utan, att
vi ha ett sadant ginungagap oeksa har i Sverige. Om herrarna vilja studera
Riksgaldskontorets arsbok, skala ni snart finna, att en ratt vasentlig del av
statens fonder ieke ge" tillraeklig avkastning. Den skuld, som svarar emot
dessa fonder, borde aterbetalas oeh tillgangarna avskrivas. Jag "tror man
vagar saga, att det ar ungefar 800 miljoner kronor av Hinen, sam fnin rik
tiga affarsmassiga synpunkter borde aterbetalas. Jag tror darfar, att vi skuIle
gora klokt uti att av arvsskattemedlen bilda en fond for aterbetalning av
redan irakad, men ieke produktiv statsskuld. "Det ar, inom parentes anmarkt,
bara fara vart, att man da skulle bygga anda flera improduktiva trafikleder i
farhoppning att de fria arven skola kunna betala den skuld, son1 man dari
genom astadkommer. Atminstone far de narmaste 25 aren skulle vi emellertid
med en sadan anvandning av arvsskattemedlen som den jag ifragasatt ieke
behova disputera om vartill pengarna skola anvandas. Darigenom skulle
oeksa framdeles med en riktig forvaltning av medlen kunna uppsta en skatte-
minskning, vilket ju ieke nagon borde Inotsatta sig. "

Slutligen vill jag konstatera, att man ieke kan diskutera en fraga som
denna utan att komma in pa sporsmalet am hur fornlogenhet aver huvud
taget bar farvaltas, am det bar ske genom enskilda far egen rakning elIer
genom sarskilda forvaltningsman a det alImannas vagnar. Skall man ga till
en myeket stark konfiskation av arv, nagot sam jag i manga hanseenden
sYlnpatiserar med, maste man givetvis tanka pa, hur man skall forvalta vad
man far. Det synes mig namligen vara alldeles orimligt att fordra, att hela
skatten skalI betalas i kontanter. Samhallet maste da fa atskilliga sorters
formogenhetsobjekt, som skola forvaltas. Det ar utan tvivel sa, att den offent
liga forvaltningen av produktiv egendoln har varit myeket bristfallig oeh fort
farande har brister, men jag tror, att man i vart land kan konstatera, att en
betydande forbattring under arens lapp intratt. Vad som egentligen skiljer
den offentliga farvaltningen fran t~ ex. farvaltningen av en bank eIler av ett
bolag, sam" innehar aktier, ar ju, att den offentliga farvaltningen ar sa oer
hart myeket hardare bunden an den senare oeh att man har sa svart att
konstituera ledningen far en offentlig forvaltning. Jag hoppas jag ieke kranker
regeringen - jag har ju sjaJv suttit i en sadan - om jag sager, att rege
ringen ieke maktar utse exempelvis dem, som skola forvalta stora delar av
industrien, bland annat darfor, att i varje parlamentariskt styrt land rege
ringarna maste komma att eftertrada varandra i myeket rask foljd. Nappeligen
larer man val heller kunna laluna den saken at riksdagen, utan det galler
att finna pa en metod, sa att man verkligen far fram de forvaltandes fulla
ansvarighet oeh ieke behaver binda deln med sa stranga regler pa alla punk-
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ter, som galla far ambetsverkens skatsel, utan lamnar mera utrymlne far det
fria initiativet. Detta problem nlaste man givetvis taga upp liven betraJfande
en del av statens nuvarande ekonomiska verksamhet. Skall man ga in far
en akad arvsbeskattning, vill det farefalla mig, sam am det funnes annu
myeket starkare sk~il att diskutera denna myeket viktiga lnen pa samma gang
n1yeket svara fraga.

Betraffande det nu fareliggande farslaget am en sarskild fond lned viss
bestamd anvandning kan jag av statsfinansiella oeh ekonomiska synpunkter
anslutamig till professor Heekseher. Jag tror, att hans synpunkter i detta
fall aro fullt hallbara. I avrigt vill jag ieke inga pa det nu fareliggande
farslaget.

Lektor W'igforss: BetraJfande den lnodifierade Rignanoplanen, d. v~ s.
att staten genast skulle taga ut sin andel av farmogenheten men i sUillet be
tala arvingarna en livranta, har det fran flera hall uttryekts den farhagan, att
detta skulle komma att ytterligare aka den klass av rentierer, som redan
finns, oeh minska mangden av de faretagsamma foretagarna. Nu ar det
klart, att en hel del av den omsvangning i den allmanna opinionen, som
man far narvarande kan iakttaga, utan tvivel sammanhanger med att i starre
oeh storre utstraekning blir formagenhet far folk ingenting annat an ratt till
inkomst. Man har under de sista 25 it 30 aren bade i Europa oeh -Amerika
barjat uppfatta farmagenhet ieke som medel till foretagsamhet utan sasom in
komstkalla. Detta gar, att det papekade problemet icke pa samma satt ar
nagot nytt, som tidigare skulle varit fallet. Foretagarna aro i stor utstraek
ning ieke sjalva agare av sin formogenhet. Detta galler ju alldeles speeiellt
i vart land, dar aktiebolagen ha fatt en sadan oerhord utbredning. I en
diskussion i Royal Statistical Society i England papekades oeksa, att ieke
nler an 4 it 5 % av formogenheten lag i enskilda faretag.

Aven fran en annan synpunkt undrar jag en1ellertid, am kritiken har
ratt. Ar det inte anda sa, att en lnan, som vill ge sig in pa riskabla fare
tag, inte garna satter in i den alIt vad han har? Ar han fornuftig, skaffar han
sig atminstone en del sakra placeringar for att med sa myeket starre energi
kunna vaga sig pa ett relativt riskabelt faretag med resten. Det forefaller
Inig, som om den typen av foretagare inte yore den samsta. Jag tror darfar
inte, att den fareslagna anordningen behover vara ett avskraekande moment
utan tvartom en sakerhet sam medfar, att vederborande kunna vaga sig pa
en del faretag, sonl de annars ieke skulle gara.

Vad betraffar professor Heeksehers ide om fortidsarv, finns det verkligen
ett farslag ftarnstallt harom, namligen att arvsskatten skulle hajas med I %
far varje ar, som gar over 45 ar hos arvlataren. Jag vill emellertid fraga
professor I-Ieekseher, om detta stammer riktigt med hans allmanna utgangs
punkt. Han lutar ju i alIa fall nlera at den uppfattningen, att det ar den
sam skapar formagenhet, sam ar den duglige foretagaren. I nasta generation
konserveras farmogenheten och i den darpa foljande farslasas den. Ar det
da sa lampligt, att den duglige mannen tidigare lamnar sin egendom at ar
vingarna, sam presumeras endast ~ara konserverare, for att nu ieke tala om
den farslasande generationen ? Har finns bestamt en inre -motsagelse.

Jag ar fuIlt ense med generaldirektor Orne om att aven vi i Sverige
val skulle kunna behava betala vara skulder. Huruvida man kan vara sa
saker pa att vinsten genom minskade rantebetalningar kommer att ga till
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minskade skatter, 'ar val mera tvivelaktigt. I' England har man' vid diskus
sionen om en snabbare avbetalning av statsskulden uttalat starka tvivel pa
den punkten. Man har tvartom sagt, .att en mycket stor statsskuld ar en
mycket god hamsko pa de sociala utgifterna. Generaldirektar Ornes farhaga,
att staten i sa fall kanske skulle ge sig in pa annu flera orantabla faretag,
har ocksa sin parallell i England. Det har sagts, kanske icke utan skal, att
den stora statsskulden i England ar den sakraste garantien far att den eng
elska staten icke ger sig in pa sadana orantabla foretag, som den visat sig
farlora pa, t. ex. ett nytt krig.

Man har ocksa invant, att det n1ater stora svarigheter att taga kapital
ut ur faretag. Man far darvid forst och framst komma ihag, att sa snart
det galler stora skattesatser blir det aldrig tal 0111 de sI!la faretagen. Hela
var svenska hemmansagarklass t. ex. skulle praktiskt taget icke beroras ay

en reform, som syftar till en snabbare farmogenhetsutjamning genom arvs
beskattning. De sma farmagenheternas farmaga att bara en sadan skatt ar
sa liten, att det aldrig kan bli tal Oin att skarpa de nuvarande skattesatserna
far demo Man maste ocksa tanka pa att statens medarvsratt, ty nugot annat
ar jn arvsskatten inte, verkar inte pa nagot annat satt an de andra arvin
garnas medarvsratt. Det ar ganska egendomligt att ifran juridiskt hall hara,
vilken fara det ar att taga pengar fran ett foretag, da faktiskt redan nu arvs
ratten ar sadan, att man just framtvingar npplasning av foretagen, sa snart
vederborande icke vilja bibehalla dem sasom familjebolag eller dylikt. Hari
genom skapas alltsa icke nagot nytt problem.

Vad sa betraffar den bndgettekniska fragan, SOln ju borde intressera
mig, far jag saga, att det ju har till elementen i budgettekniken, att n1an
icke . skall ha vissa inkomster far vissa utgifter. Har tycker jag emellertic1
vi ha ett sarfal!. Professor Heckschers kritik ar naturligtvis alldeles riktig,
da han fragar, varfar vi skola taga denna lilla del och bilda en fond utav
men icke gora det for det hela. Mina sympatier for den fareslagna fonde
ringen bero just pa att jag anser det vara kilens s111ala anda, var111ed 111an
skall fa till stand en fondering aven av det ovdga.

'--L-..J
---~---
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vokat.
STEFFENBURG, R., byråinspektör.
STEN, H., bankdirektör.
STENBECK, H., advokat.
STERKY, C. E., krigsråd.
STIEBEL, B., assuransdirektör, Saltsjö-Stor-

ängen.
STIERNSTEDT, W. G., friherre, sekreterare.

STJERNBERG, N. F., professor.
STOCKENBERG, J., byrådirektör, Saltsjö-

baden.

STOCKMAN, S.K., t. f. förste aktuarie, Saltsjö-
Storängen.

STOLPE, H., fil. kandidat.
STRANDBERG, G., bankir.
STRIDSBERG, E., byråchef.

STRIDSBERG, E., generaldirektör.
STYRMAN, G. A., direktör.
STÅLFORS, H., professor.

SWARTLING, J., bankdirektör.
SVENSSON, S., revisor.

SYDOW, HJ. VON, v. häradshövding.
SYDOW, O. VON, landshövding, Göteborg.
SÖDERBERG, G. W., bankdirektör.

SÖDERBERG, K. G., fil. doktor.
SÖDERBERG, O. A., generalkonsul.
SÖDERBÄCK, F., direktör.

SÖDERLUND, G., borgarråd.
SÖDERJ\1ARK, P. G., generaldirektör.
SÖRENSEN, E. F., ryttll1ästare.

TAJ\1:ELANDER, O., konsul.

TAMM, H. S., bankdirektör.
THIEL, A., direktör, Djursholnl.
THIEL, A., grosshandlare.

THIEL, R., bankir, Saltsjö-Duvnäs.
THORSTENSON, A. G., statskommissarie.
THRONE-HoLST, H., disponent, Sundbyberg.
THYGESEN, R. C., kanslisekreterare.
TIGERSCHIÖLD, A. anlanuens.

TIGERSCHIÖLD, H., f. d. kansliråd.
TONDEN, A., byråchef.

TOPELIUS, G. Z., alnanuens.
TOTTIE, H. K. H., sekreterare.

TRANCHELL, C. F., ingenjör, Malmö.
TREFFENBERG, E., advokat, Djursholm.
TRYGGER, e. E., kamrer.

TRÄGÅRDH, R. O. E., bankdirektör, Göte
borg.

TÖRNEBLADH, C., bankosekretetare.

ULMGREN, e. A., bankdirektör.

ULJ\iGREN, P., försäkringsdirektör.

VALENTIN, L. direktör.
VENNBERG, E., aktuarie.

WACHTn-IEISTER, H. H:SON, greve, f. d.
generaldirektör.

WADSTEIN, T., f. d. bankokomlnissarie.
W JERN, O., advokat.
WAHLGREN, H. R., revisor.
WAHLIN, C. A., kansliråd.

\VALDENSTRÖJ\1, M., bankdirektör.
\VALLENBERG, J., bankdirektör.

WALLENBERG, K. A., bankdirektör.
WALLENBERG, M., v. häradshövding.

WALLENBERG, O., kapten, direktör.
WALLER, H., revisionssekreterare.
WALLNER, J., aktuarie.
WALLROTH, K. A., f. d. myntdirektör.

WANBERG, T., kamrer, Djursholms Ösby.
WENNERHOLJ\1, G., advokat.

WERNER, CH., direktör, Djursholm.
WESTERBERG, S., direktör.
WESTLING, A., amanuens.

WETTER, S. P:SON, advokat.
WICHMAN, e. P. O., bankdirektör.
WIDEN, P. G., f. d. kanlmarrättsråd.
WIDLUND, S., revisor.
WIJKJ\,1AN, A., landskamrer, Örebro.

WIKSTRÖM, C., grosshandlare.
WILLGREN, C. G., taxeringskommissarie.
WILLNER, N. G., direktör.
WISTRAND, K. I(:SON, sekreterare.

WC?HLIN, N., professor.

ZEIPEL, V. VON, olnbudsman.
ZETHELIUS, E. G., f. d .. kanslisekreterare.

ZETHELIUS, F., f. d. överdirektör.
ZIELFELT, A., bankdirektör, Stocksund.
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AKERHIELM, C. O., friherre, juris kandidat.
ÅKERLINDH, G. direktör.
ÅKERLUND, E., godsägare.

ÅKERMAN, G. R. J., generalmajor, borgar-
råd.

ÅKERMAN, J. G., docent, Lund#
ÅKESSON, O. A., fil. doktor, förste aktuarie.
ÅMARK, K., fil. doktor, t. f. kommerseråd,

föreningens sekreterare.
ÅQVIST, T., disponent, Örebro.
ÅSTRAND, L, fil. kandidat, Ystad.

ÅSTRÖM, A., juris doktor, Malmö.

ÅSTRÖM, A. M., ombudsman.

ÖHMAN ]:OR, E., bankir.
ÖRNE, A, generalpostdirektör, ledamot av

styrelsen.
ÖSTERBERG, S. E., notarie.
ÖSTERGREN, A., f. d. statskonsulent.
ÖSTERGREN, T., sekreterare.
ÖSTERLÖF, A., häradshövding.
ÖSTRAND, D" byråchef, Stocksund.


