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NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS

sammantrade den 26 september 1916.

Ordforande: vice Haradshovdi-ngen M. WALLENBERG.

Till revisorer for granskning av 1915 al'S rakenskap utsagos

Direktoren H. Schultz, och Civilingenjoren P. Nordenfelt.

Professor G. Cassel holl harefter ett foredrag onl:

Dyrtid oeh ·sedeloverflod.

Mina herrar! Den fraga, sonl foreningens stYl~else annl0dat Illig

att behandla i afton, IiI' aven ur teoretisk synpunkt ell; utolTIordent

ligt svar fraga. Den allmanna grunden till en teori for penning

vasendet, S0111 kunde tillfredsstalla Illig sjulv, hade jag visserligen i

stort sett fardig redan fore krigets utbrott, men kriget hal' givit en

ny och vasentligt rikare belysning at de olika huvudproblenlen inom

penningteorien. De fiesta stater ha ju under kriget overgivit guld

myntfoten "oeh regle"ra nn sin valuta alldeles pa egen hand. Dessa

valutor tiro, SOln alIa veta, ll1yeket depreeierade, Inen i olika grad,

oeh Ulan hal' ett enastaende tillfalle att gora jalTIforelser och sarskilt

att studera, i vilken grad enlission av. papperspenningar och darlned

foljande okning i betalningsnledel forsaillrar valutans Yarde, oeh man

har ocksa tillfalle att se, hur denna fOrS3Jl1ring fran1trader deIs i en
stegrad . varuprisniva inolll landet, dels i de internationellu vaxel

kurserna.- Pa grund av den sa vunna erfarenheten kan Juan nu llled
1
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en helt annan stikerhet iln forut hedo111a hilhornnde fragor. Natue

.ligtvis iiI' det annu atskilligt, sonl iiI' oklart oeh SOlll komlller att f{\

sin narn1are belysning genoll1' de olTIvalvningar inonl penningviisendet,

SOlll stunda, nar kriget en gang natt silt slut, oel! vilkas natur det

iinnu iir 111ycket svart att genomskada, dll de delvis bero pa rent

psykologiska faktorer oeh stronlningar i det allnliinna tankesattet,

SOlll icke lata bedoma sig. Mycket k01111ner ocksa att bli klarare oeh

sakrare, nar alIa data,. S0111 nn hallas helnliga, bli bekanta. Men i

stort sett rader redan full klarhet over den vasentliga inneborden av

de nuvarande for.eteelserna plt penningvasendets olnrade.

Visserligen avscr lllin fralTIstallning i afton narnlast att klargora

den svenska valutans lage, men det fir nodvandigt att atlninstone i
llagOn lnan ga in pa forandringar i penningvasendet i andra lander

och se, hur dessa foreteelser kunna utnyttjas for vinnande av en

vetellskapligt hAllbar forklaring sAvaI av valutarubbningarna i allluan

het sonl speciellt av vart eget lands valutaproblelu.

L3t oss forst kasta en blick pa inflationens nat.ur och soka en

forklaring av detta egendomliga fenolnen. Vi kunna dft forst ohser

vera, att de krigforande staterna allmant finansiera kriget gen0l11 tvA

fran Val" synpunkt huvudsakligen skilda llletoder. Den ena iiI' finan

siering genolll Ian och skutter - det betyder hal' forvarv for statens .

rakning av kopkra{t, sont redan fi1~·1~es och SOlll annal'S ~kulle gatt

till annat andamal. Den andra InetodBn, sonl vi ha att urskiljR, ar,

dft finansieringen . sker genonl tillskapande av ny kopkra{t pa den

egna lllarknaden genoln utvidgning av kreditbetalnings111edlen. Vi
kunna ull skilja pa det faUet, att 111an anvander bankkredit, och det

fallet, att 111an genolll sedeltryck skaffar betalningsllledei. Skill

naden ~ir huvudsakligen ,av forIllell art. Djupare sett finnes ingen

anledning att draga llagon grans 111 ellan dessa tva 111etoder, som biida

alltid forekolnma vid sidan avo varandra. I England, dar checkbetaI

ningen til' (jvervagande, star anlitandet av bankkredit i form av vid

gade checkrUkningar i forsta rumnlet, nlen tydligt ~ir, att H.ven dar

sedlar kOln111a till anvandning vid betalning i sista hand till de stora

.arbet.ar~:l1assorna, oell darfor hal' lllan ratt att forutsatta, att kvanti

teten av sedlar och 111ynt okas i S3111111a proportion SOl)l bankkrediten

vidgas. Mal1 finner ocksa i England en enorm okning av pappers

penningarna. Banksedlarna uppga till 36,26 n1illioner pund, vartill

~kolnnla 130,44 lllillioner pund i »Currency notes», eller tillsamlnans
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166,70 ll1illioller pund enligt rapport den 6 septelnber 1916.
Otvivelaktigt 'hal' kvantiteten ( av' cirkulerande betalningsnledel verk

ligen okats.

I Frankrike 11a vi ett exenlpel pa tillskapande av kopkraft 111era

direkt genoln sedeltryck. Den 7 septe111ber 1916 hade franska ban

l{en 16,6 111illiarder francs ell10t 6, 80In val' det vanliga forut. Det

ligger i oppen dag, att vi hal' ha en sedelcirkulation, sonl blivit till

skapad for att finansiera krigsutgifterna.

Varj e dylikt t.illskott till kop kraften, SOln pa det viset skapas,

leder till en prisstegring. Hur stor denna blir, kan lllall i allmitnhet

icke saga, ll1ell sakert aI', all detta tillskapande av kopkraft iiI' en

prilnar orsak till hojningen av den all'lnanna prisnivan. Om vi tanka

DSS, vilket ll1an i alln1anhet i stort setl kan forutsatta, att inga

v3sentliga forandringar i betalningsvanorna forekolnma, Inaste ju en

viss stegring av den aHll1a,nna prisnivan fordra en lllotsvarande, pro

centuellt lika stegring i kvantiteten cirkulerande betalningsmedel,

sedlar och luynt. Orsakssamlnanhanget til' alltsa icke sa alldeles

enkelt. Den cirkulation, sonl kan halla sig kvar i rorelsen, anpassar

sig efter prisnivan, nlen sjalva stegringen av prisnivan beror pa

tillskapandet av ny kopkraft genolll utgivande av lllera betalnings

llledel.·

Oln den sede]nlangd, som stulles till regeringens forfogande, icke

belt haIler sig kvar i rorelsen, sa betyder det, att enskilda Illinska

sina skulder till den sedelutgivande banken genolll 'att inbetala sed

lar. Nul' kreditgivningen till staten genom nya sedlar hal' stort om

fang, spelar bankens kredit till ensl{ilda en nlindre roll, oeh det visar

sig, att sedelcirkulationen verkligen stiger i stort selt nled salllnla

belopp som krediterna till regeringen. 1\1an kan iakttaga hetrafl"ande

Frankrike, Oin man for en langre period janifor okningen av bankens

k1'editgivning eller »forskott till staten» oeh okningell av bankens

sedelcirkulation, att stegringen i bada fallen fir ungefar densa111nla.

Det kan naturligtvis ocksa finnas en al1nan 'orsak till prissteg

ringen an den,. jag hal' vidrort, ntimligen Ininskad varumangd. Under

l{riget harman i allnlanhet kunnat konstatera en 111inskning i den

produktivt anvand,a arbetskraften sa111t forsvarad tillforsel, ocb atmin

stOlle i nagra lander kan 111an konstatera, att landets realinkomst gar

ned. Om da cirkulationen a1' oforandrad, IDaste naturliglvis prisnivan

stiga i SUlllllla proportion sonl varu111angden n1inskas, oeh lnan ka11
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dA saga, <itt, 111inskningen i varulnUngd ar orsak till prisstegringen.

,Emot det pastaendet skul1e kunna invandas, att kreditgivningen kUllde

stralnats at., sa att sedelcirkulationen gatt ner i sanl111a proportion

sonl' varumangden ochsalunda prisnivan blivit oforandra.d, oeh att

alltsa ~ive11 i detta fall 'prisstegringen maste skyllas pa bankpolitiken.

l\fen enligt lui!1 mening' ligger detta fall olika: den primara forete

clsen ar hUr varuln~ingdens lninskning, oeh bankpolitiken hal' endast

underlAtit. I det forut bellandlade fallet iiI' hankpolitiken det pri

In~ira;' bankens positiva atgard att tillskapa l11era kopkraft iiI' den,

sonl ~ direkt fororsakar prisstegringen. .l\lltsa nlenar jag, att det ar

lalnpligt att,skilja. dessa hilda fall oeh saga, att i forsta fallet orsaken

till prisstegringen ligger i bankpolitikens' tillskapande av ny kopkraft,

111en att den i andra fallet ligger i varumangdells 111inskning.

Hur skall nlan kunna skilja pa de bilda fallen i praktiken? Det

forsta falIet igenktin11es pft att det intratt en cirkulationsokning, S0111

procentuellt sett ar lika stor sam prisstegringen. Det andra fallet

igenkannes d-arpa, att det ieke intratt flagOn okning, av cirkulationen.

Kan luan konstatera, att en eirkulationsokning, som HI' 111indre Hn

prisst~gringen, agt rum, sft ar det.ta l~evis for att Yal"umangden min
skats oeh att darigenoln fora.nletts en viss prisstegring, till vilken

elnellertid komrner den prisstegring, som motsvarar cirl{ulations..

ukntngen. Oln t. ex.' cirkulationsokningen utgor 35 % oeh pl'issteg"

l'ingen 50 %, sa foljer duray, att varu111ungden blivit nedsatt -till 90 %,

ty 90 % varu111angd -vid en prisniva av 150 % fordear en c.irkula..

tion av 135 %~ Cirkulationsokningen ar alltsa aven i dessa mera

salllmansatta fall orsak till den prisstegring, son1 svarar mot eirkula..

tionsokningen. Onl eirkulationsokningen visar sig vara storre Hn

prisstegringen, sa betyder det, atl varulnangden okats oeh att detta

kravt en viss ol{ning ,av eirkulationen, lnen att den okning av cirku

lationen, sam darutover forekonlmer, bar furorsakat prisstegringen.

Denna framstallning avviker ratt nlyeket fran den harskande 
populara forestallning-en, vilken vanligen lyder sa hilT: det ar ont

'om varor, del ar forsvarad tillforsel oeh minskad produktion, oell
d/arfor ,maste prisstegring intrada, oeb denna i sin ordning foranleder

Okad sedelutgivning. Detta ar falskt,ty en' prisst.egring, sonl foror..

sakats av rnillskning i varumangden, behover alldeles ieke foranleda

okad cirkulation. l'illkolnnler en sadan, ,sa ar den- en sjalvstandig

orsak till en ytterligare prisstegring.
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Den un utvecklade nletoden tillater att bedoma den realekono
'illiska utveeklingen i ett land, attse, om det blivit fattigare eller
rikare under kriget eller atminstone om dess totala konsuultion vuxit

'eller nedsatts. '-fyvarr feIas tillraekliga data for att utfora en sudan
uudersokning, nlen Ulan far det intryek av de siffror, som aro kanda,
'att varnnlangdens forfindringar varit relativt Sina. Den harkanhanda
vuxit iEngland, U1en 1l1est.adeIs harden varit tanl1igen l{onstant.

,Jag hillIer for· saunolikt, att varumangden i Tyskland lTIinskats, 8ft

att landet hlivit fattigare.
BetrafIande giltigheten av det resonelnang, jag hill' fral1lstaIlt,

'viII jag papeka nodvandigheten av'vissa inskra,nkningar. Onl behovet
~v cirkulerande betalningsmedel vid konstant prisniva oeh konstant
varu111angd andrat sig, Lex. genOlTI vidgning av landomradet SaSOnl
i Tyskland, del HI' ju det ell sjalvstandig orsak till okat behov av
hetalningsnledel, S0111 man fAr taga hansyn till. SaSOn1. jag gjort
gallande i ulin bok »Tysklands ekonolniska motstandskraft» tror jag,

,att denna utvidgning av landol1lradet i detta hanseende lIar 111yeket
ringa hetydelse. Naturligtvis kan ocksa behovet av. cirkulerande
betalningsmedel forandras genOlTI foran~rade betalningsvanor. Vidare
kan det llppkolnnla relativt okat bebov av kontanter for arlnens rak
ning' eller pa grund av langsamlnare onlsattning eller att sedlar direkt
komlna till anvandning i stallet for handelsvaxlae. Man kan ocksa
'tanka sig ll10tsatsen, atl det hlir relativ minskning i hehovet av
kontanter gen0111 hastigare o111sattning eller genonl anvandande av
checker oeh bankvaxlar i stallet for l{ontanter. Sadana forandringar
kunna forekomnla i bada riktningarna, till och nled samtidigt, men
upphava delvis varandra. I det hela t1'o1' jag, att forandringarna i
betalningsvanor aro langsalnnla oeh relativt obetydliga, varfor den
forut utveeklade llletoden i allmanhet och i huvudsak gel' palitliga
resultat.

Inflationens vasen ha vi nu funnit vara ett artificiellt tillskapan
de av betalningskraft. I de krigforande landerna bar delta skett for
'att skaffa staten nl~del for k1'igsutgifterna. Denna 'finansmetod hal'
anvants av' alIa, mer eller ll1indre, oeh det synes, som om den yore
svar att, undvika. for en krigforande nlakt, lnen den maste beteeknas
,som . en hard oeh ytterst ojarnn beskattningsform. Inflationen, ned
sattningen av penningvardet, sonl ffiaste foranleda en stark omvalv
ning av alIa 'inkomst- och fornlogenhetsforha11anden, ar en forJnan
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for alIa skuldsatta prodllcenter -. skuldernas real borda 111inskas ju.
Sarskilt innebar den' en stor fordel for jordbrukarna'. Men 0111valv
ningen ar till skada for alIa fordringsagare; alIa, son1 ha fasta pen
ningrantor, icke blott storkapitalister utan ocksa alIa fonder och dari-,
gen0l11 nlassor' av s111afolk. I all synnerhet n1aste 111an' tanka pft
vilken skada den nledfor for bela ~ocialforsiikringen, i det att hari
genoln nedsattes realvardet av de 81na rantor, SOln gen0111 denna
forsakring kOffilTIa den stora massan av folk till godo. DessutolTI Hr
naturligtvis en dylik onlvalvning av penningval~det i hog grad skad
lig for alia lontagare, storre sonl lTIindre, darfor att det visat sig
droja myeket lUnge, innan lonerna hinna justeras efter det nya pen
ningvardet. NitI' olTIvalvningen ar sft pass djupgaende 50111 j detta
fall, lllaste den llledfora 111yeket stora lidanden for dessa lontagare.
Arbetarna i ett modernt land befinna sig i den obehagliga situutionen,
att de ingatt kollektivavtal, S0111 aro bindande for 111anga ar fran1at
oeh 'vilkas reala innebord blir forsanlrad gen0l11 valutans fortindring.
Dett~ foranleder strider pa arbetsnlarl{naden oeh i allnl3.nhet bristan
de respekt for avtalens· helgel, vilket icke til" underligt ehurll mycket
litet onskvart saInt llloraliskt fordarvligt. Sjalva prisstegringen ll1aste
vidare Inedfora hastiga vinster for alIa detll, saln inneha varor eller
som ~iro i tillfalle att producera sadana till gamla pris eller icke i
samn1a grad hojda produktionskostnader. Naturligtvis uppsblr i de
olika landerna bland alIa foretagsalnnla oeh upplnarksarnlna en tav
Ian att fa del av sadana vinster. Det uppstar »jobberi», oeh i den
populara fOrestallningsl{retsen ingar, att »jobbarna» ~iro orsaken till
prisstegringen, vilken i 11uvudsak ar en alIdeles .felaktig diagno~.

Ertel' dessa anmarkningar skall jag be att fa tala nagra ord on1
inflationen som en internationell· foreteelse.

Jag hal" nHmnt,: att intlationen· gjort sig gallande i alIa de krig
forande Ianderna n1en oeksa i de neutrala. I sistnaJllnda Hinder har
cirkulationen spatts ut dels av inre orsaker, dels, oeh huvudsakligell,
for att bereda kredit och darnled kopkraft pa den inh~rrlska 111ark
naden at de krigforande. SIutligen hal" ocksa inflationen astadko111
111its darigenonl, at.t guld betalts ut fran de krigforande till de fa
neutrala, sonl n3:turligtvis haft jamforelsevis litet utrynlnle .for detta

-guld. P(l det sattet hal' uppkolnmit en okning av cirkulationen aven
i lander, sonl bevarat en effektiv guldnlyntfot. Fran penningvardets
synpunkt betyder det ingenting, onl eirkulationsokningen bestar av



Dyrtid och sedeloyel'flod.

guld eller pnpper. Stegringen av prisnivan och salunda sankningen'
i penningvardet ar i alIa fall proportionell Blot okningen av c.irkula
tionen. Det ar frfln denna synpunkt ocksa likgilt.igt. 0111 ell vaxande
papperscirkulation till storre eller, ll1illdre del HI' tackt lTIed guIde Det
inb'esse, sonl i de krigforande ltinderna visas for denna fraga, heror
pfl. traditionell uYertro.

Oln penningvardet visar sig falIa liven i lander llled effektiv
guldbetalning, sa betyder clet, att guldet sjalvt rorlorat i Yarde,. Jag
bar redan tidigt papekat, att sa fir faIlet. I konkurrensen llled den
oerhurda nlassan nya betaJningSl1ledel, S0l11 l\:riget skapat, 111uste ju
helt naturligt en nedsattning av guldets yarde intrada. Det relativa
behovet av guld har lllinskats. Guldcirkulationen har upphort i Tysk
land ocb Frankrike sanlt i hu vudsak ocksa i England. C~ntralbanker

nas kassor ha visserligen dragit till sig guld, ll1en en del hal' expoI'
terats till de neutrala landerna. Men sonl dessa aro ganska f~\, bar
tillforseln ay guld i hog grad tryckt pa guldnlarknaden och nedsatt
guldets yarde.

Det nuvarande guldv~irdet l11Utes av penningvtirdet i sftdana Hin-
. del', sonl upprntth{\lla effektiv guldbetalning, Holland och Forenta

staterna. Den svenska inflationen kan for augusti 111anad 1916 be

tecknas llled 158 (nl0t 100 sonl utgangspunkt fore kriget). Vnxel
klll~sen i Anlsterdanl lag i genomsnitt 3 % under pari.. fiuld vHrdet
skulle alltsa ll1inskats ungefar i furhallandet 163 : 100 och iir uu na
got Illera iin GO % av vU.rclet fore kriget.

Lat oss nn se pft verkan av den relativa forskjutningen av pen
ningvardet i de olika landerna. Onl nagot lands valuta vore oforiind
rad, sl{uIle l11an kunna bedoll)a forsamringen av en annan valuta ge
n01l1 .dess v[lxelkllrs i det forsta landet. Ju liingre va]utaforSH111ringen
hade forts~(ridit, alltsa ju hngre prisnivan stigit, dess lugee skulle
den noterade viixelkursen vara. Viirdet av en fl'~lnlnlande 'valuta be
ror ju i friilTIsta rlll1lnlet pel att lTIan for' den kan kopa det fraIn-,
lllande Ian~ets varor. Ju hogre varuprisnivtln :iI', dess !tigre bor allt
sa vardet. av den franll1lande vulutan vara.

.i\ntagandet av en oforandrad vnluta ar ett teoretiskt fall; det flnns
icke nagon sudan i verklighetell for ntirvarande, utan alIa landers·va
lutor ha for.sii111rats. Ntir tva ltinders valutor forandra sig, ar vaxel
kursens forandring ett uttryck for forhullandet 111ellan prisstegringen
i det ena och c.let andra landet, ocb l1)an erhftller vaxelkursen i for-
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hallande till pari genom att dividera prisnivan i de bada landerna

Bled varandra. Kvoten l11e]lan inflationen i det ena oeh det andra lan

det blir alltsa lika rued vaxelkursens forskjutning i forhallande till pari.

Enligt Econoll1ists index val' inflationen i England juli 1916

166,2, ll1edan den svenska inflationen enligt eirkulationsokningen ut

gjorde 1f)3, 2. Divideras dessa tal lTIed· varandra, hlir kvoten 1,084.

Vaxelkursen pa London val" enligt riksbankens notering 16,73, pari

18,16,! Divideras det senare talet med det forstniimnda, far nlan oek

sa en kvot ·av 1,084. For augusti 1916 utgjorde inflationen i Eng

land 172,9 oeh i Sverige 157,8, kvoten blir 1,09. Divideras parikursen

Bled vaxelkursen, sonl val" 16,68, blir l{voten likaledes 1,09.

H~ir ha vi alltsa fllnnit den vasentliga bestall1ningsgrunden for

v3xelkurserna. Det hal' skrivits oerhart 1llyeket onl vaxelkursernas

forskjutning, oeh 111an hal" sokt finna andra forklaringar hartill. Och

det iiI' ieke underligt, ty de olika landerna ha satt in sin prestige,

sin nationella ara i att uppeballa viixelkurserna. En fo~~klaring, SOln

ptl vissa hall utbretts, fir Hiran 0111 de neutralas fortroende for de

olika la,nderna. Men detta ar rent nonsense Det bar visat sig, utt de

neutrala icke ha fortroende for nagon valuta aIls, utan att de heIst

vilja ha betall i sin egen valuta. \Tidare brukar luan tala OIn att

handelsbalansen skulle vara bestalnmande, 111ell den har endast" ett

tillfalligt overgaende inflytande, och den grund, jag hal" angivit, ar den

egentligen bestamlnande. Ett undantag 1113.ste dock goras for fOl~haJ

landet nlellan England oeh Forenta stalerna,. dar Englands vuluta hojts

utover sitt naturliga lage genolll standigt upprepade forsa.ljningar av

vardepapper oeh genonl nya Ian i Forenta staterna. A-v viss betydelse

for vaxelkursen ar oeksa spekulationen. NttI' vaxelkurserna fallit Inyc

ket, hal" folk trott, utt det beror pa overgaende orsaker, och ritknat lned

att kllrserna skulle ate1'ga till det norinala, nar kriget val' slul. Det

hal' dHrfor uppstatt en spekulation i den stora vinst, S0111 skulle upp·

k01111na. Dessa forhoppningar a1'o myeket-litet grundade. 'Ernellertid hal'
den spekulati~)ll, SOln forekommit, inverkat sarskilt pa' rubelkurserna.

Jag hal' vid flera tillfallen framfort statistiska siffror till stad

fur den askadning, S0111 jag i denna fraga gjort gallande, ocb 111an

bar df! enlelJanat mott nlin framstallning ll1ed invandningen, att 8ta

tistikens ()verensstalllUlelse med teorin berodde pa tillfalligheter. Jag

hal' dft beillodat Inig att finna nya siITI'or oeh de allra fu1'skaste siIT

rorna, och jag skull gora sa nUt
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Sista nfiftet av Soeiala nleddelanden, sonl kOln for nagra dagar
.sedan, har en statistik over prisstegringen pa livsmedel i olika ltin·
der. Ett enkell genomsnitt av de olika prisstegringsprocenterna hal'
tagits oeh salunda en approxinlativ index for livsmedelspris vunnits.
Redan Bled sa pass primitiva bjalpmedel kan man i alIa fall kon
statera riktigheten av 111in sats, alt vaxelkurserna nlotsvara forbal
Iandet l1lellan prisstegringen i de oiika landern~. Jaghar pa grund
-val av anforda material (for England Sauerbeeks index) beraknat
forhallandet Inellan prisstegl~ingen i England, Holland, Tyskland, Oster
rike oeh Schweiz - relativt Sverige i april 1916, SOlTI fir den sista
l1lanaden, for vilken uppgifter foreligga for samtliga dessa lander.
·Betraffande Sehweiz finnas inga senare an for nlars Inanad. Vidare
hal" jag hel'Hknat llledeltalet av riksbankens vaxelkurs pit sagda lan
-cler i nlotsvarande lnanad oeh dividerat pari 11led dessa vaxelkurser.
.Jag hal" darvicl fAtt foljande resultat:

Prisstegring~forhal]ande

Vaxelkufsforhallande

England Holland Tysklanc1 Osterrike Sch,veiz

116 103 136 176 108
113 104 143 176 106

Da samtliga Iallder visa en synnerligen god uverensstanl111else
:ulellan prisstegringsforhallande oeh va.xelkursfor'hallande, kan man icke
uppratthalla pastaendet, att detta sanlnlantraffande skulle bero. pa en
tillfallighet. For Tyskland ar overensstamnlelsen minst. Prisniv.an torde
for dettu land vnra nagot fur lagt angiven till foljd av nlaximipris
!regleringen.

OLD c1enna. teori for vaxelkursernas forskjutning HI' riktig, sa kan
111an . beriikna inflationen i olika lander, sa snart deras vaxelkurser
.iiro kanda i forhallande till ett land, dUr prisstegringen HI' ~ekant.

Det ar bHst att i dettu fall' vnlja England. Salunda beraknar jag for
.augusti 1916, att inflat.ionen utgor fur England 172,9, Sverige 158,8,
Frankrike 192,5, Tyskland' 224,8 och Ryssland 283,3. Harvid fir
(lock att I1la.rka, att den ryska inflationen ill' for lagt beraknad, da
rubelkursen for nfirvarande pa grund av spekulationen a1' for bog.
.A.ntngligen uppgar inflationen till 300. r-'or Ryssland ill' ci1'kulations
{}kningen talnligen val bekant, och man finner en stark overensstam
'HleIse 11lellan den ber~iknade inflationen oeb den relativa cirkulations-
·ukningen. For juli 1H15 ut.gjorde den relativa eirkulatiollsokningen
186 ocb den beraknade inflationen 184, decelnber 1915 voro 1l10t-
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svarande siffeor 223 och 227 saHlt juni -1916 279 och 272. Siffrorna
visa ju en nara overensstalTIlnelse. Att overensstanlnlelsen nn bI'isteI'~

ar hevis for att spekulationen i rubel drivits till en onaturlig nivit.

Jag bel' vidare att angaende denna sak fa hanvisa till sista hUftet
av Economic journal.

Jag IIlenar, att detta statistisk~ l1laterial t\dagalagger I'iktigheten
av min npprattning av intlationens natur och av vaxelkursernas for

skjutning, och jag uvergar nu till att tala 0111 den svenska valutan~

inflation.
Genast vid krigets borjan okades sedelcirkulationen betydligt t

varav en del anvandes till tesaurering. Enligt. min berakning fort
gick tesaureringen till februari 1915, kanske nagot langre. De te

saureracle sedlarna voro naturligtvis lltan verkan, lTIen efler nalnnda
tidpunkt iiI' den relativa cirkulationsokningen ett uttryck fur intlatio

nen av den svenska valutan. For herakning av Cil'kulationsukningen

lnaste ll1an utga fran en nornlal cirkulation. Jag hal' ~tg(\tt frAn att
sedelbehovet bor ha vuxit i forhallande till folklTIangden, det yi]l
saga ll1ed tre fjardedels procent ftrligen. Vidnre hal' jag tagit gen0111

snittet av sedelcirkulationen per Inanad fnr tre AI' och (jkat denna

nled tre fjardedels procent sedan krigets borjan. PA detta satt hal'
jag konstruerat en norn1alcirkulation for aren 1915 och 1916 och
sedan tagit den verkliga och dividerat den rued den llorn1ala och p:\

det sattet fatt cirkulationsokningen for val' nlunad. Jag hal' av dessa
siffror beriikhat kvartalsgenornsnitt och jurnfort denl 111ed socialsty

reIsens kvartalsindex for livslTIedelspris. For treclje kvartalet ar 1915
utgjorde den relativa cirkulationsokningen. 131, och livslnedelsindexen

'129, fOr fjarde kvartalet voro lnotsvarande siffror 136 och 138, for
f(jrsta kvartalet 1916 144 och 143 saInt for andra kvartalet 151

ocll' 148. Ett ber~iknat indextal for san1tliga varor skulle vara nagot
hogre, darfor att s[tdaua artiklar son1 jarn ocb tra stegrats hogre Un

livsmedel. Jag hal' for mitt privata hruk gjort en grov pl'isinclex
genoal att tillagga kOll1111eI'skollegii prisstegringssiffror for dessa varoe

och far da fran och lTIed juli 1915, dA statistiken borjaI', Inanad fUr

Inanad en god overensstaminelse ll1ellan relativ cirku1ationsokning och
prisindex.

Man finner al1ts<1, att sedelmangdens okning iiI' 1ika nled pl'is

stegringen. Enligt det foregaende betyder detta, att hela prissteg

I'ingen i Sverige beror pA inflation av va1utan genolll tillskapande av
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nya betalningsnledel. Pl'isstegringen kan till ingen del skrivas pa 111in

skad varumaogd. Likheten mellan prisstegringen och sedelokningen

visar, att varu111angden vuxit i saU1ma proportion sonl folkn}~ingden.

InOITI parentesvill jag tillfoga, att n1an harav kan draga den slut

satsen, att Sverige i stort sett haft ett stillestand i sin ekonorniska

utveckling under kriget. Detta ar ett intressant resultat i och fUr

.sig. En del pasta, att vi blivit fattigare, andra att vi blivit rikare.

I utlandet sprids ul, att· Sverige fortjanar pengar under kriget, 111e

dan andra lander slita ont. Denna askadning tiT ofordelaktig for oss,

och jag hal' sokt lTIotarbeta den SaSOnl varande oriktig. Dtat har

Sverige val SOln enhet selt blivit rikare - gen0111 avbetalning av

skulder oeh forvarv av tillgangar i utlandet - lnen detta hal' skett

pa bekostnad av ulnbaranden av en stor del av nationen.

Sedelutgivningen hal' jag visat vara den enda orsaken till pris

stegringen i landet. AlIa andra orsaker, som lTIan brukar skylla pu,
firo falska. Man talar onl »forsvarad .tillforseI ». Man 111ft taga viI

ket lnoment SOlD heIst av forsvarad tillforsel, skall det utlnynna i

minskad varulnangd. En sudan kan visserligen pavisas for en del

varor, men i stort selt kan icke sagas, att varunlangden blivit min

s}\:ad, vi ha icke gatt absolut tillbaka. 1\1an talar vidare Oin »dyrtid

i utlandet» och fornlenar, att det darfor lTIaste bli dyrt hare Men

detta innebar en forvaxling a v ternlerna: att en vara ar »dyr» i

en valuta, gor ej, att den ll1aste vara dyr aven i en annan. Onl

varuprisen i Tyskland fordubblas, kunnu de bli oforiindracle i Sve

rige, ifal1 blott den svenska kronan far ett fordubblat yarde i t11ark.

Se vi pa vad riksbanken atgjort at den svenska valutan, Yilken·

politik banken foljt i forhftllande till denna valut.a sedan krigets Dor
.jan, fiona vi, att den svenska valuta~ genast efter keigslltbrottet blev

forsamrad genom· overdriven sedelutgivning. Forsaml'ing intritdde

.ocksa onledelbart i avseende pu den engelska vaillt.an, 111811 till en

borjan val' intlationeni England 111indre Lin i Sverige. Daray foljde,

att vaxelkursen lag over pari, langt over 19 kr. Den stegring

av vaxelkurserna, sonl agde runl, lTIotsvarar ga.nska noga det for

hallande, som bestar ll1ellan inflationen i de bada landerna. '7aren

1915 .borjade den engelska valutan fOrSalTIraS starkare iin den sven

ska, och fran nlaj till september varden engelska' och .den svenska

.inflationen .ungefar lika store . Under hela denna period finner luan

.ocksa, att pundkursen fluktllerar obetydligt omkring pari. ~fedelkursen
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.a pund under l1laj - septenlber 'utgjorde 18,168 och lag salunda nlyc

ket nara pari, sonl val" 18,16, vilket betyder, att den engelska och

den svenska inflationen ar ungefar lika. Den 1"01' sig nanlligen 'OIn

kring 130 och 131. Men dA bor pa grund a v nlin teol'i vaxelkursen

ligga vid pari, ocb erfarenheten. visar, att sa ock varit fallet.

Efter septenlber 1915 fortsiltter intlationen av den svenska va

lutan, lTIen inflationen av den engelska forsiggar hastigare, och pund

kursen faller under pari. I januari 1916 val' inflationen i England

150,7 oeh i Sverige 143,1. Den beraknade pundkursen utgjorde 17,24
{)eh den faktiska nledelkursen 17,27. I juli 1916 uppgick inflationen

i . England till 166,2 och i Sverige till 153,2. Den beraknade pund

kursen val' 16,73 och den faktiska medelkursen likaledes 16,73. Det

~lr enlellertid ieke alltid sa noggrann overenssHit.TIlnelse rader.

Under den forsta perioden, nar alltsa pundkursen lAg over pari,

.var den svenska kronan under guldpariteten, och det val" onekligt,

att hHr foreHig en onodig inflation. Kursen pa Holland kom under

pari forst i filal'S 1916 och pa New ,York forst i novetnber 19 t 5.

'Det Hr alltsa obestridligt~ att den svenska valutan intill senhosten

·1915 hade ett yarde under sin gu'ldparitet. Darefter kom valutan

upp i guldpariteten, ocb den forlsaite att stft dar, Inedan guldet gick

ner i yarde pa grund av de forhallanden, varom jag upplyst. Om

-j'ngentingatgjorts, skulle den svenska kronan ovillkorligen tvungits

·att folja efter. Darfor val' det ett klokt steg av riksbanken att fri-

:gora den svenska kronan fran dess beroende av guldnlyntfoten, viI

ket skedde genom februaribeslutet 1916. Men delta val" en rent

negativ £ttgard: det hade fordrats elt positivt progranl for den· sven

ska valutapolitiken. Vilket yarde skulle vi nu ge Val' 111yntenhet,

Hal" den en gang blivit frigjord. fran guldet oeh vi saknade en objek

tiv, given bestalnningsgrund? Denna fraga forblev obesvarad. EnIel

lertid ha vi lyckats att h:111a kronan i hogre yarde an guldpariteten.

Den svenska kronan star over sin paritet rued florinen, viIken kan

<lnses representera guldet. Den svenska kronan hal' alltsa, tack vare

februaribeslutet, sluppit att helt folja guldet i dess nedgaende varde

ro1'else. Utan denna atgard skulle prisnivan hos oss i denna stund

varit atskilliga proeent hogre, an den are Men den svenska valutan

11ar' icke sedan februaribeslutet haBits uppe vid den niv'a, den intog

i januari 1916, dA den relativa cirkulationsokningen val" 143,1, me

{l an den i augusti 1916 stigit till 157,8, Prisstegringen hal' saker-
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ligen varit i proportion dtirtill. Salunda har den svenska valutan
forsanlrats ratt betydligt nlen icke sa lllyeket SOln guldet, tack yare

februaribeslutet, oeh i~esultatet aI', att den sluppit folja Bled i en pris
stegring, sonl skulle intratt, onl guldet uppratthallits som ]Jeta]nings
l1ledel.

Fragan fir l1U, vad orsaken fir till riksbankens starka sedelutgiv

ning. Jag viiI forst erinra Oin det absoluta nluttet pa okningen 'av
sedelstoeken. FrAn den 30 juni 1914 till den 30 juni 1916 okades

sedelskulden med 113,5 nlill. kr. oeh giroskulden llled, 30 lIlill. kr.
eller sanlnlanlagt 143,5 filill. kr. Orsaken till den okade sedelutgiv

ningen ligger ieke i ansprak fran den svenska affarsrorelsen. Riks
bankens inrikes vaxelportfolj utgjorde den 30 juni 1914 98,9 Inill.

kr., oeh samma dag 1916 30,8 mill. kr., saledes visande en nedgang
.nled 68,1 mill. kr. Orsaken till den okade sedelutgivningen Jigger

dari, att svensk, kopkraft gen0111 utstraekt kreditgivning sti:illts till
forfogande dels At svenska staten, dels at de krigforande IHnderna.

Riksbankens kredit At svenska staten a1' principiellt 0lit111plig. On)
riksbanken koper statsobligationer oell darfor ut.ftirdar sedlar, sA ar

det .prineipiellt detsHlnma SOIll utfardande av statspa.pperspengar till
tackande av statens utgifter. Riksbanken hal' lanluat dylik kredit

genolll kop av skattkalnmarvaxlar. Det ar icke bekant, hur stort
beloppet aI', Inen sakerligen aI" det ett relativt litet belopp, vilket

ieke hindear, att atgarden iiI' principiellt forkastlig.
Nar man gor en berakning av okningen av riksbankens utlandska

tiIIgodohavanden under perioden 30 juni 1914 -1916, sa kOLnmer Ined
alIt vad riksbanken eventuellt kan ha overtagit av riksgaldskontorets

utlandska tillgodohavanden. Detta a1" icke elt fel utan fullt riktigt" ty
svensk kopkraft bor ej pa detta satt av riksbanken stallas till riks

galdskontorets forfogande annat an i den 111an riksbankell saljer de

utHindska tillgodoh,avanden, den overtagit. I ·annat fall aro opera

tionerna att betrakta antingen sam en kredit at svenska staten eller
SOUl en kredit at utlandet. Harav foljer nu, att vi for vart anda

nlal kunna samnlanslA riksbankells sa111tliga utlandska tillgangar och
svenska 'statspapper. Vi komnla dti tilldet resultat - efter avdr-ag

av giroskuld till utlandet - att den 30 juni 19 J4 netto utlandska va

IntoI' uppgingo till 142,0 lnill. kr. oeh sanl1na dag 1916 till 284,0 mill.

kr. Nettot hal" salunda precis fordubblats, oeb okningen lllotsvarar sa
gott SOln jamnt okningen i sedlar plus giro, S0111 utgjorde 143,5 111 ill. kr. '
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GenOl1l denna okning av svenska betalningsmedel hal' riksbanken

sHlllt nya stora kassatillgangar t.ill privatbankernas forfogande. Sa
dana kassatillgangar utgilra underlag for en flerdubbelt storre kredit

givning fran deras sida'l vilken i stor utstrackning k0111lnit. utlandet

till godo. Sanltliga bankernas netto utrikes f.9rdringar uppgingo den

30 juni 1916 till 321,0 mill. kr. 1110t 106,8 SalTIma dag 1915. Steg~

ringen pa ett in"- utgjorde salunda 214,2 n1ilI. kr. De~na oerhorda

kreditgivning till utlandet fir alltsa buvudorsaken till den svenska

valutans inflation oeh durmed till dyrtiden.
Men denna kreditgivning hal' oeksa haft ett ogynnsalnt inflytande

pa bela det svenska niiringslivet. Inlporten av for oss nodiga ra

varor oeh livsmedel hal' undandragits den eggeIse, som hade legat i

att utlandet mast genOlTI sadan inlport forskaffa sig svensk valuta.

Exportn~iringarna ha fatt en onaturlig stilnulans genolll att svensk kop

kraft stal1ts till utlandets forfogande utan omedelbart vederlag. ·lToI'
hallandena inOll1 jordbruket ha 111edfort livsnledelsfordyring i landet.

Den okade exporten fean sagverken hal' nledfort fordyring av bygg

nadslllaterial, likSOlTI den stegrade exporten fran tramassefabriker oeh

jHrnverk fororsakat vedfordyring. Overhuvud lnaste 111an saga, att

den svenska produktiva kraften genom detta systeln ionaturlig grad

dragits over pa exportnaringarna, sa att vara egna behov blivit for

litet tillgodosedda. Detta galler icke blott rava~"or utan Hven arbe

tare. Sa.lunda ha arbetarna i skogarna varit sa upptagna 111ed kol

ning for framst~illning av exporttackjarn, att del hindrat vedhugg

ningen, oeh svenska folket far durfor frysa. Nu invander 111an, att

det icl{e gar att i dessa tider strypa Val' export. Det ar riktigt, men

exporteri skall darfor ieke onaturligt stinluleras genoln en orinlligt

utstrackt kreclit at kopare av vara exportvaror. En dylik ekononlisk

politik rnedfor snedvridning av vart naringsliv. Det har oeksa visat

sig, a.tt regeringen varit tvungen att inskrida fil0t. foljderna av denna

onaturliga uppmuntran av exporten: regeringen hal' till det yttersta
arbetat for att hindra exporten att taga elt for forsorjningen av in

landsbehovet rent aV'odesdigert omfang. Det a1' oeksa alldeles klart,
att 'onl vi bara Hinlnat utlandet tillriiekliga krediter oeh icke lagt

nflgot hinder ll10t exporten, kunde Sverige i denna stund varit utsalt,

oeh befolkningen kunde ha suttit oeh svultit i det glada rnedvetan

det, att Sverige samlade llpp eno1'rna tillgodohavanden i utlandska
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banker! Man behover bara tanka sig in i s[l(]ana extrenla foljder

for att forsta, vilken utomordentligt farlig viig vi aro inne pa rned

den .kreditgivning till utlandet, i vilken riksbanken tagit en sa
franlslaende del och for vilken riksbanken' i forsta runlmet bar. an

svaret.
I{reditgivningen till utlandet ar enlellertid oeksa· farlig. Att

hundratals 111illioner svenska fordri~gar befinna. sig i utlalldet i tider
sonl dessa, da nlan ingen dag vet, vad som kan handa, 111::1ste vara

utol110rdentligt oroande oeh kan oeksaverka sonl ett oangenamt tryek
pft var politiska handlingsfrihet. Detta galler Inindre for privatban

kerna, SOIn ha fo1'dringar Inot stikerhet i Sverige. Det HI: uppenbart,
att risken ar myeket stor i de fall, da de utlandska fordringarna

lyda pa utlandsk valuta, ty ingen kan saga, vad dessa utl~indska

valutor till sist kOlTIlnd att bli varda. Darfar ar det bfittre och sale

rare att ha guld hal' hemn1a. Nar riksbanken beslot att ej Hi.ngre
kapa guld, sa val' detta, sasom jag ovan utveeklat, ett fornuftigt steg

under forutsattning, att tanken kons~kvent fullfoljdes, det viiI sa.ga
att riksbanken ej he11e1' okade sina utlandska tillgangar utan verk

ligen val' besluten att genonl strang ater~aJlsalnhet i detta hanseende
halla uppe den svenska valutan i yarde. Men denna konsekvens hal'

riksbanken ieke dragit utan alIt fortfarande okat sina utlandska till
gangar. Dft HI' fordelen lIled februaribeslutet tiimligen illusorisk: pa
det satt,' SOlIl den dA inledda politiken nu handhafts, kan den kon1ma

~tt visa sig nog sa odesdiger.
"Nu fragar nlan: vad skall riksbanken gora? For det forsta,

111enar jag, ar det nodvandigt, att den standpunkten overges, att riks
banken ingenting lean gora utan passivt 1113ste finna sig i en outrann

saklig varldsutveeklings overlnaktiga forlopp. Vad riksbanken hittills

gjort, visar, att den hal' en lllakt over Val' valuta. Felet hal' varit en
onodig kreditgivning till utlandet, varigenonl riksbanken stullt svensk

kopkraft till uUandets forfogallde utan omedelbart vederlag. Detta 11laste

riksbanken sluta upp nled. De"nna fordran ar ej detsanln1a, sonl att
riksbanken skulle tvtirt Vagl~a alia vidare kop elV utlandska vahitor.

Men riksbanken bor atll1instone salja lika lnycket, SOln den koper.

Riksbanken kan satta ner sina kop kurser, varigenonl naturligt
yis ulbudet blir ll1indre. Saljare av utlandska valulor konlma val dft
i forsta hand att vanda sig till privatbankerna, lnen atstraln"ningen

p[t penningn1arknaden skall snart tvinga dellT till sanl1na aterhallsalu-
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het som 1'iksbanken. Det a1' lllojligt, att p1'ivatbankerna ga till i'iks
banken och begara Ian. Detta skulle foranleda ranteforhojning och
Inojligen andra begransningar i utlaningen. Sa smaningoll1 skulle pa

detta satt en viss knapphet pa ,svensl{ valuta uppstA - oeh det fir elit"
vi nl:lste strava. Den svenska valutan nlaste stiga i pris, d. v. s. de
utlHndska vaxelkurserna falla. Den vidare prisstegringen: av prjsnivan
i Svel'ige til' darnled forhindrad, mojligen kan ocksa en viss lnindre
tillbakagang vinnas, ehuru nlan darvid icke far ga' for brostganges
tillvaga. Nar utlandet ej far vidare kredit, maste det skieka oss
varor, ,sa franlt utlandet viII ha vAra exportvaror. Vibli dHrigenonl
batt.re forsorjda. Vart naringsliv blir ocksft battre inriktat, nitr den
onaturliga stimulansen av Val' export forsvinner.

Nar man fralnkastar sadana riktlinjer, motes luan av den in
vandningen, att en dylik poliiik nlaste fororsaka betydande olHgen
heter. Flir det forsta fralnhftlIes, att rantefoten skulle sliga. Jag
hAJIer for nlycket sannolikt, att rantefoten skulle stiga, 111en endast.
i jamnhojd med den verkliga kapitalrantan. Den nuvarande rantefoten
iiI' bade i Sverige och utlandet en forfalskning av det verkliga laget
pa kapitallllaJ'knaden. En svar kapitalknapphet ill' en nodvHndig foljd
av krigets kapitalforstoring. Den olagenheten 11laste vi ta sadan den
aI", vi skola ej dolja undan den for oss genonl falska H:tkelnede], S0111

stjUlpa mer, an de hjalpa. Overhuvud taget kunna vi naturligtvis
jcke undga obehagliga ekOnOl1liska verkningar av kriget: en viss
knapphet ifraga Olll kapital o. s. v. Men vi hehuva icke dartill draga
uver oss alIa de olyckor, som folja llled en inflation av valut.an.

'lidare kan invandas, att en sudan politik, S0111 jag rekolnnlen-'

derat, skulle 111edfora forlust for riksbanken. Det til' naturligtvis llluj
ligt. On1 riksbanken lagt fast stora belopp i utlandska valutor, lnaste
ju riksbanken, Olll dessa valutor sedan sjunka i varde, i svenska
kronor raknat, avskriva kursforlusterna. Riksbanken hal' saledes ett
privatekonollliskt intresse av att vUxelkurserna ej falla fur mycket.
DA de utlHndska valutorna fortfara att forlora' i yarde, betyder detta,
att ·Sveriges, riksbank ar bunde1~ av ett pr fivatekon01niskt intresse i att
de}~ svenska valuta.1~ forsa1nras. Delta synes nlig vara den hedrov

ligaste pllnkten i hel~ den nuvarande situationen.
Nar Ulan studerar riksbankens hittillsvarande politik, far lllan

det intryck, att riksbanken - liksonl de fiesta andra - utgatt frftn
att vtixelkursernas nuvarande depression fir t.illfallig oeh att vi efter
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krigetkonlnla att Aterfa vara g'all1la parikurser. Men denna askad

ning ar falsk. De galula kurserna konlnla icke aIls e11e1' i ·varje fall

icke pa aratal att flterstallas genoln en forbattring av de utlandska

v,alutorna. Ett ftterstallande ligger da helt i riksbankens hand, Inen

ll1edlet heter: en ytterligare fors~inlring av 0 den svenska valutan, sft

att den ){0111nler ned i paritet nled utlandets deprecierade valutor. Och
skulle riksbanken 11<1 det ll1ulet, maste den furetaga en ytterligare

inflation av Val' valuta, och vi kOlnnla att genolnga en hogst bedrov
ljg· ytterligare prisstegring.

Nar jag ll1aste se sa kritiskt pa stallningen hal', HI' det for Inig

en enkel skyldighet. att saga, att stallningen hal' tie hattre an i Dan

Inark och Norge och nagot annat europeiskt land. Norge och Dan

ll1ark . gingo med pa febrllaribeslutet, ocb sedan ha de hallit sina

kronor over guIdet, nlen mindre Hn Sverige. Deras krona hal' lagre

kllrs i utlandet, och bade Norge och Dannlark ha haft en storre pris
stegring tin vi. D~tr hal' varit en starkare ·inflation 0 pa grund av en

starkare sedelutgivning. Jag nlenar dfirfor, att overenskornluelsen 0 i

februari hade Iti111pligen icke bort inskrankas till den negativa, att

utestHnga guldet, utan olnfatta ett positivt prograul, n~inlligen att hAlla
den skandinaviska kronan pa en viss stnndard eller den, SOlll den

hade i janua~~i. Men ett dylikt gelnensanlt progran1 har, savitt jag kan
se, icke uppstallts, och vardedoifferenserna ll1ellan 0 de skandinaviska

kronorna ha varit ratt betydande. Det fir ett forlHl11ande, som, onl
det far· fortfara, fir' ganska betankligt for den skandinaviska nlynt

unionen, och bara den synpunkten borde vara ett tillrackligt lTIotiv

for de fa.rslag, jag framstallt, att astadko111ma en skandinavi,sk valuta

konferens. Vi kunna naturligtvis valja en riktig valutapolitik oberoende

. av Norge och Danmark, 111en det a1' lattare att gora det J11ed oeras

medverkan, och faktiskt til', att de ha stort intresse att fll va.luta

fragan undersokt ocll ett positivt progranl uppstallt~ ty de lida av
dyrtiden 111era an vi.

I ljuset av den [tskAdning, jag nn utvecklat, tel' sig bela Val' eko

konolniska politik °i elt fullko111ligt paradoxalt lage. Det r[tder' en

dualism nlellan regeringens Atgoranden och riksbankens atgoranden.

Rikshanken forser landet rikligen nled betalningslnedel, ukar kop

kraften och driver upp prisen. Regeringen saker hal' och vae stavja

prisstegringen lned maxinlipris och andra prisregleringsanordningar,

sasom kompensationsvaror till Higre, faststUllt pris etc. Riksbanken
2
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underluttar for utlandet att forskaffa sig svensk kopkraft utan onle
delbart vederlag oeh ger darigenolll exporten en onaturlig st.inlulans.
Regeringen as-litter l1laSSOr av exportforbud, oeh dar Heens fran <1essa
beviljas, sker det filot kOl1lpensation, soni lir Hgnad att foesv[trrt oeh
inskranka exporten. Man kan ej neka, aft rege1'ingen gor de sto1'sta
::lltstrangningar for att sa langt dess fornlaga rucker lindra dyrtiden.
l\1en alIa dessa anstrangningar te sig for Inig sonl Snla forsok att
resa vallaI' mot vattnet pa ett Iagland, -nar nagon annan salntidigt
leder in en hel flod over sliitten. Regeringen hal' i denna situation
forts till en politik, so 111 ,fran pri'neipiell soeialekonomisk synpunkt

-n1aste anses hogst betanklig. Jag syftar pa stravandet alt faststulla
tva eller till och Bled flera grupper av pris for olika lager av befolk
ningen. Detta systeln star i strid lTIed den normala prisbildn·ingens
mest fundanlentala lag, nfinlligen enhetliga pris for samina vara pa

Sarnlna Inarknad. Systelnet kan endast forsvaras, irall vi befunne
oss' i en tillfallig overgangsperiod, men nar vi -ieke kunna se nagot
slut p[t dyrtiden och nUl' prisnivan icke kan skruvas tillbaka, Sel.

synes systemet ytterst betankligt. Annu lnera betanklig ar den ten
dens, sam dA oeh da franlskylntar, att avhjalpa noden for de fattiga
genonl att. beskatta de rikare. Man skulle alltsa underhaJla de av
dyrt.iden sarskilt betungade nled tillskott av alhntinna nleclel. Det fir
forfarligt farliga tendenser, sonl salunda k0l1l111it till synes i den nu
varande extraordinara situation~n, oeh givctvis ar det stor risk for
·att sadana tendenser vinna terraI1g, oeh det gora de, sa lange ieke
Hllmanheten inser saminanhanget i det -hela.

InfoI' alIa dessa utoinordentligt svara problelll tinna vi, att rege

ringen praktiskt setf star utan kanning llled riksbanken. Nftgon
verklig lTIojlighet att konllna till en diskussion Oin saken nle11an riks
banl{en oeh regeringen, att ena sig om en gelnensam ekonomisk po
litik, SOin skulJe understodjas med alla de ll1aktmedel, dessa bAda
faktorer forfoga over, kunna vi knappast spara. Det synes Inig dar
for, att del riksdagen i aIla fall fir salulad, den kunde salnnlantrada
for att se, vad den i nuvarande stund fir skyldig att gora at saken.
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I anledning avo foredraget yttrade sig:
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Riksbanksfullnlaktigen ·V. Moll: Un"der tiden, sedan kriget brot
ut, ha vid manga tillfallen yppat sig djupgaende lneningsskiljaktig
betel' lllellan den nationalekonolniska vetenskapens malsman a ena
sidan saInt den praktiska hankverksamhetens foretradare A andra
sidan. Sadana meningsskiljaktigheter ha forekomillit saval har i Ian
det SOlI1 i utlandet saInt ha rort bankvasendels nlest fundamentala
fragor: bankernas guldpolitik, sedelpolitik, diskontopolitik ffi. In.

Denna motsattning mellan teori och praktik torde bora forklaras
darlned, att nationalekononlerna visat en for ovrigt helt naturlig be
l1agenhet att bedollla foreliggande fragor fran en· ensidigt teoretisk
~tandpunkt, varnled foljt fordran pa en mera vidstrackt giltighet och
tillanlpning av nationalekonomiens lugar och regIer, an de radande
utomordentliga forhallandena. nledgivit. Det forhaller sig med natio
nalekonomiens resultat liksom llled andra icke exakta vetenskapers,
att de i regel &1'0 mer eller ll11ndre villkorliga, d. v.· s. giltiga eller
tilHimpliga endast under vissa forutsattningar. HartHI kommer, att
aven onl dessa forutsattningar tiro for handen, kunna forhallanden
foreligga - och det hal' hant vid manga tillftillen under de senaste
tva aren - vilka onlojliggora till~iJl1pningen av eljest saSOln obestritt
riktiga ansedda regler. Nya situationer krava nya utvagar, och vid be
tradandet av dessa kan man icke alltid undga att stota gamla inarbetade
foresta,llningar for huvudet, varav foljden blir missnoje och klander.

Bland de anmarkningar, som under diskussionen rorande bitho
l'ande sporslnal fralllstallts, firo dels sadana, som fora mera interna
tionelia forhallanden och vilka drabba flertalet eller sanltliga central
banksledningar, dels sadana, so111 rora lnera speciellt svenska for
hailanden.

Jag skall hal' balla Illig huvudsakligen till de senare.
Bland anlnarkningar, sonl riktats fil0t riksbanksledningen, ar framst

att marka den,. att riksbanken genoln sin sedelpolitik bidragit att hoja
den allmanna prisnivan inanl Jandet. Nal' denna anlnarkning for nu
snart ett AI' sedan forsta gangen riktades mot l'iksbanken av profes
sor Cassel, heskyllde han rent ut riksbanken for att genoln sin over
drivna och, sa vitt han kunde se, icke pa nagot satt motiverade ok
ning av sedelnlassan frainst bura skulden for den tryckande prissteg
ringen.



20 . 1916 den 26 september.

AV senare yttranden av professor Cassel att d0111a syntes han haya
i vasentlig man lnoderel'at denna sin uppfattning. Delta visar sig nn
ha varit elt lnisslag. Nu gar han ett st.eg langre och forklarar riks

hanken vara' den alIena skyldige.
Uppfattningen til' grundad pa den kanda regeln, att en okning av

sedeltnassan fram kallar hogre pris pa fornodenheter. .LL\.yen denna
regel ar enlellertid villkorlig. Okning av sedelmangden fralnkallar
icke under alIa forhallanden hogre pris. Om sedelnlangden vid ett
visst tillfalle til' knapp, om den understiger ,det verkliga behovet, blir
verkan av sedelnlangdens okning upp till behovet endast den, att
prisnivan bibehaJler sig oforandrad och hindras fran att nedga, vilket
skulle bliva foljden av en langre tids sedelknapphet. Forst n~ir se
deln1assan okas utover behovet, verkar okningen stegring av prisnivcln ..

Att krjg foranleder prisnivans stegring, ar en regel utan undan
tag. Att det pagaende varldskriget skulle fratnkalla en vAldsanl pris
stegring, val' sjalvklart.. Denna prisstegring kan ingen bankpolitik i
varlden hindra.,·

Nar l11an ta1ar on1 den sedan krigsutbrottet intraffade prissteg
ringen, bor man skilja Inellan den internationelia prisstegringen, den,
som drabbat alIa lander utan undantag S:1som en foljd av kriget~

saInt de avvikelser uppat och nedAt, fran den internationella prisnivan
raknat, SOln intraffat inon1 ?lika lander.

Om vi godkanna kursen pa svensk valuta SaSOn1 uttryck for dell
svenska prisnivans avvikelse fran den internationella prisnivan, kOilllna
vi till det resu1tat, att den aliinanna prisnivan hal' i Iandet star Iagre
an varldsprisnivan.

Den 1110t riksbanken riktade antnarkningen skulle alltsa fa foljande
forn1ulering: riksbanken hal' genom sina gorand~n och latanden bi
dragit alt lninska skillnaden Inellan den svenska prisnivan ocb varlds
prisnivan. Det hade statt i riksbankens l11akt att oka dellna skillnad.

AI' denna anlnarkning riktig?
Pft den fragan skall jag hur soka lfimna ett svar.
Forst dA nagra ord onl riksbankens sedelcirkulation. Att denna

sedan tiden for krigsutbrottet stigit fran 206 mill. kr. den 25 juli
1914 till 3461/ 2 mill. kr. den 23 septenlber 1916, bevisar for den
nu foreliggande fragan ingenting. Den intraffade stegringen i varlds
prisnivan hal' har Iiksom i alIa andra Hinder framkallat okat behoy

. av sedlar. Sa Iftngt detta behov strackt sig, [11' saledes prissteg-
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.ringell det primara oeh okningen av sedeleirkulationen det sekundara.
F~rst i den man sedelcirkulationen overstiger det verkliga behovet,
kan sedeleirkulationens ol{ning bli orsak till prisstegringen.

Fragan blir saledes, huruvida till foljd av atgoranden fran riks
.hanken oeh ovriga hanker skapats yerkligt overflod pa sedlar.

De fltgoranden, varonl hal' skulle kunna vara fraga, a.ro felaktig
.diskontopolitik samt overdriven kreditgivning. Nagon den allnlanna
rorelsens overbelastning Ined sedlar, sadal1 som foreko111mer i vissa
av de krigforande landerna, hal' givetvis ieke forekonlmit, yarken 'har
i landet eller i nagot annat neutralt -land.

Riksban~el1s diskonto, jamfort filed diskontot i Norges bank oeh
danska nationalbanken, hal' under tiden,' sedan ~riget brot nt, varit:

Riksbanken. Norges bank. Nationalbanken i
Kopenhamn.

31 juli 1914 51l1. % 6 % 6 ' %'
3 aug. » 61

/ 2 % 61
/ 2 % 7 %

28 aug. » () % 51
/ 2 % 6 0/

If}

7 jan. 1915 51
/ 2 % 51

/ 2 % 51
/ 2 %

26/ 5 % 10/ 5 %/5 7
13/ 51

/ 2 %12

1 111aj 1916 5 % 11/
5 5 %

29/5 41
/ 2 %

Diskontosatserna i de tre skandinaviska landerna ha saJedes varit
nara Uverensstanl11lande 111ed varandra. I genolTIsnitt hal' diskontot i
Sverige under jnnevarande oeli sistlidna ar varit nagot hogre an i
N'orge oeh Dannlark.

Under norlllala furhallanden utgor diskontoskruven ett nara nog
ofelbart nledel till reglering av penningmarknaden. En procents hogre
eller IHgre diskonto har dA en omedelbar oeh betydande effekt. Om
riksbanken under krigstiden hallit t. ex. en procents hogre diskonto,
an sonl varit fallet, skulle detta i utlandet ha aterverkat endast pa
forhallandena i Norge oeh 'Danmark, dar nlan kanske tvungits att folja
exenlplet. :For den stora affal'srorelsen, sonl for narvarande kalky
lerar ll1ed stora vinstehanser, skulle en procents bogre diskontQ varit
av ringa eller ingen betydelse, lnen for den lilla rorelsen, som i
otaliga fall redan forul haft att kampa filed stora svarigheter, skulle
ett hogre diskonto ha varit sten pa borda. Riksbanken hal' i detta
fall aliggande att soka hcilla den ratta medelvagen rnellan de intres
sen, S0111 krava hogsta mojliga diskonto, oeh de intressen, SOin krava
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lagsta lnojliga diskonto. Om riksbanken under den gangna krigs

tiden haBit nagot for lagtdiskonto, vilket jag for n1in del icke 'vill
11ledgiva, sa har detta forballande i varje fall kunnat utova endast eft

lllycket n1ininlalt inflytande pa prisstegririgen.

Jag skall ieke hal' till undersakning upptaga den fran national

ekonolniskt hall forfaktade meningen,' att hela den internationella

diskontopolitiken, alit sedan kriget brat ut, varit i grund felaktig.

Diskontot hal' overallt hulIit.s alldeles ·far lagt. I 'stallet for 5 £t 6 96

diskonto, SOin varit gallande, borde diskontot ha haUits vid 10 it 12 96,

kanske hagre. Denna anlnarkning drabbar emellertid frHnlst central

bankerna i de stora krigfarande landerna. Hade Ilian dar sIagit in

pA denna vag, til' det In.ajIigt, att de S111a neutrala staterna tvungits
att falja ll1ed. Men det har icke ifr[tgasatts, att Sverige sknlle taga

initiativet.

Vad valutakurserna angar, bor luan konl1na ihag, att vHrdet av

svensk valuta icke bestanl1nes endast i Stockholnl. Aven utlandet

viII hal' ha ett ord llled i laget. Jag tror, att Ulan 111ed fog kan sagn,

aft flertalet av de flllktuationer, ~oln under senare tid intraffat i viirdet

pa svensk valuta, haft sin orsak i atgaranden fran utlandet.

Nagol1 averdriv811 kreditgivning torde ITIUl1 ieke flled fog kunna

tillvita de svenska bankerna. Riksbankens vt-ixelportfolj hal' varit i

stort sett stadd i stadig nedgang. Och avriga banker torde i delta

avseende hava visat all den aterl~allsalTIhet, 111an rinlligen kllnnat

begara.

Till riksbankens kreditgivning hal' enlellertid ieke allenast diskon

tering av vaxlar oell beviljande av IAn utan ~iven kop av utHindska

valutor. Riksbanken bar Hven klandrats far ntt hava i fal~ stor ut.

strackning kopt sadana valutor. Harmed ·forhaller det sig sa, att den
vida overvagande delen av okningen i riksbankens behallning av ut

landska va1utor under tiden sedan krigsuthrottet uppkOlnnlit de1s gcnolll

kop fran riksgaldskontoret, son1 riksbanken ieke garna kunnat undan

draga sig, dels genolll andra kop, SOln riksbanken aven e11e1' annan

anledning ansett sig bora faretaga. Kop av utlandsl{a valutor av har

val~ande' banker ha sedan lange forekolllnlit endast undantagsvis oeh

i relativt nlyeket ringa omfattning oeh detta av det sk~iJ, alt riks

banken icke anselt sig bora oka sedeleirkulationen oeh minska ban

ke1'nas rediskonteringsbehov genolll att stalla sedlar till deras forfo

gande n10t utlandska valutor.
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Vad. betrUffar bankernas kreditgivning, hal' en1ellertid tilll{Ollllllit ett
riytt 1110111ent av den storsta betydelse, nalnligen kreditgivlling till ut..
landeL, Sftdan bar suson1 bekant forekoo1ln.it i en for 'Tara forhal
landen nly~ket, star ntstraekning.' IV[ot dellna' kreditgivning hal' frcrn1
st.allts annlarkningae. Man hal' harigenolll tninskat, tvallget for ,ut·
lande.t att sanda ass varor, sonl vi haft behov aVe Man hal' hindrat
den svenska valutan att gent enlot utlandet. intaga den gynnsanl111a
stallning, sonl skulle hava uppkonl11lit, on1 denna kreditgivning ute
blivit; ty visserligen star sig deri svenska valutan for narvarandc och
sedan lange biittre an nngon annan val uta, ll1en on1 utlandet icke be
viljats dessa krediter, skulle skillnaden i vtixelkurserna till v{tr favur
ha varit annu stUrre, an nu til' fallet.

Oln riksbanken tillfullo ntnyttjat de 1110jlighetel\ vllr valutas fri
gorelse fran- gl.lldet skapat, Oln riksbanken vidare ieke tngit nagon
hlinsyn till de intinla f()rbindelscr de tre skandinavisl{u liinclcrna
elnellan, sonl uppkOnl111it genonl den bestaende nlyntunionen oeh <11'
tiondens sanlarbete, skulle aven delta ha bidragit till ytterligare for
battring av den svenska valutan. San1tliga dessa invandningar tiro
teoretiskt riktiga. IIuruvida de atgfirder, varpa inv!indningarna s~yftn,

varit praktiskt genomforbara, lanlnar jag d~irhiin. Men alldeles visst
[ir, utt det skulle hav~ varit i hogsta grad oklokt att forsokn genonl
fora qenl.

Vurt land hal' tidigare for sin ekonollliska utveckling varit i bog
grad beroende av utlandsk kredit, oeh sudan hal" Bled stor herecl
villighet stiilJts till vart fOl'fogande. Ptl detta likso111 p[t 111(1nga a'ndra
olnraden hal' kriget kastat 0111 forhallandena. Den forne l£lntagaren
hal' forvandlats till Iangivare. l\fen vi bora noga akta oss for ntt lftt,a
denna situation stiga ass at huvudet. Val' stallning s(~son1 internatio
nella langivare vilaI' pa 111yeket svaga fotter oell blir sHkert icke av
lang varaklighet. Det hade icke val'it klokt, on1 de svenska ban
kerna stnllt sig avvisande gent e1110t utlandets franlst~illningar onl
krediter, och delta sa nlycket 111indre sonl sanltliga uvriga neutrala
stater i storre eller n1indre utstrHckning tillnlotesgatt dyJika franlstfill
ningar. Onl vi skala ha nagra utsikler ntt, efler krigets ,slut bitvda
var plats i den vaIdsanl111U konkurrens, sonl dft Hr att viinta, fa vi
ej nu, lnedan kriget pagar, Iftta distansera ass· alltfor lllyeket av
ovriga neutrala st.ater, i synnerhet ieke av vara nil.rll1aste grannar.
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Man konl111er efter krigets slut att hAlla oss rHkning bade for visat
tillmotesgaende och for bristande sadant.

Det hade uta:n tvivel varlt i hog grad olyckligt, onl vi forsokt att
,gent elnot utlandet kringgiirda' oss ll1ed en kinesisk, ll1Uf. Ett sadant

forsok hade, dessutonl varit pa forhand d{)111t att lllisslyckas.

Jug HI' fnUt forvissad om, att professor Cassel, om han, jamte
sin nationalekonolniska sakkunskap, bade ~igt den for bedomandet av
hithorande fragol~ nodiga praktiska sakkunskapen och salunda kunnat

overskada, och bedonla alIa pa dessa fragor vid varje tillfalle inver
kande 0111standigheter, icke skulle, darest han haft att deltaga i hand

Higgningen av dessa angelagenheter, havaforordat varkell ett. hansyns
lost utnyltjande av de mojligheter, den svenska valutans frigorelse

fran gnldet oppnat, ej heller storandet av det goda forhallandet till
Norge oeh Danlnark, ej 'heller avvisandet av kreditansokningarna frAn

utlandet.
Med deita hal' jag endast velat i all korthet franlhAlla en del av

de synpllnkter och hansyn, S0111 varit 'vagledande for riksbanken. Det

iiI' helt naturligt, att teoretikern reagerar~ nar han ser sina teorier

asidosatta. Men detta far icke hindra en bankledning att, eftel' nog
grant overvUgande av allapa varje fraga vid varje tillffille inver
kallde onlstiincligheter, ga den vilg, ledningen finner vara den ratta.
Och nul' teoretikerll fran sin standpunkt granskar, vad sonl sker, bor
han vara forsiktig i sina slutsatser och ej for snar att doma rorande
forhltllanden, 0111 vilka han icke agel" och ofta icke kan aga fullstan

dig kHnI1eclo111.

Docenten S. Brisman: I fraga Oln det thnne, SOln iiI' foreHlnl
fur diskussion bar i kvall, dyrtid och sedeloverf]od, hal' det statt

tvist onl orsaksforlulllandet Inellan dessa bada foreteelser. Det iiI'

otvivelaktigt, att vud vi se pa detta omrade" ar, att det ruder hoga

pris oeh detta i salnband 1l1ed en stark okning av betalningsnledlens
storlek. Det bryter sig i diskllssionen tvA lneningar mot varandra:

den ena s~iger, att prisstegringen ar det primara pit grund av sina
sarskilcla orsaker och att nlir priserna stigit, en okad sedeJstock

fralntvungits. Professor Cassel star pit en 1110tsatt standpunkt och
ansel', att sft gott som utan undantag sedelstockens okning fir det

prinlara och att prisstegringen ar en foljd darav. Enligt min upp
fattning har diskussionen av fragan llagot invecklats, darigen0l11 att
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111an icke tillrackligt skilt pa tva olika saker, sonl bora hAllas isar,
namligen a ena sidan den internationella stegringen av guldprisnivan
oeh -ft andl~a sidan de forandringar i de enskilda landernas penning

varde, sonl agt rum. Det forefaller mig, som onl professor Cassel
icke skill pa dessa tva saker utan snarare avsiktIigt. sammanfort dem
av skill, sonl jag val forstar, lTIen som emellel'tid inveeklat diskus
sionen.

Kriget hal' medfort en stegring av den internationella prisnivan,

sadan den tar sig uttryek i guldets kopkraft oeh s~dan vi kunna se
den i lander, som ha guldmyntfot. Om orsakerna till denna fore

teelse kan man tvista. Professorerna Cassel, Davidson oeh Wicksell
11a SOln .sin lllening ultulat, att guldprisnivAns forandring aven for

anletts av de stora sedelenlissionerna i de krigforande lfinderna, vilka
skulle ryckt guldeL lned sig. Att sedelstoekens okning i lander lTIed

pappersnlyntfot skulle kunna hava nagot inflytande pit den intel'natio
nella prisnivan, iiI' enlellertid enligt min Inening onlajligt. Man hal'

i stullet tva andra orsaker att rakna lTIed: for det forsta relativ
knapphet pa varor - vilket ieke endast behovel' betyda lninskad

varumHngd utan kan bero pa okat behov av varor -- oeh for det
andra en verklig vUrdenlinskning pa guld. Av dessa orsaker hal'

prisnivan stegrats i alla Hinder, dar guldet uppratthalles som betal
ningsnlede], Forenta staterna, Holland oell Sverige, vilket bar for

orsakat okad sedelutgivning. I dessa fall l{an 111an fasthftlla yid att
prisstegringen iiI' det prilnara oeh att okningen av sedelstoeken till

kOlTIlnit SOln en foljd darav. Jfinlfor lTIall prisstegringen oeh sedel
stockens tillvuxt, 3;r det teoretiskt sjalvklart, att de bora svara nlot

varundra, oeh det val' a v stort intresse att hora, att professor Cassel i
prnktiken ansett sig kunna finna sift"ror, som visa, att detta slur in.

l\fen savilt jag kan se, visar detta icke, vilket sonl ar orsak oeh viI

l{et sonl ar verkan. Effekten blir i bflda fallen denSanl111a. Man kall

ieke tala· onl inflation harvidlag. Denna terln fir i nalionalekononlien
stadse farbunden med begreppet oyerelTIissiol1, oell en dylik hal' ieke

hal' skett. DarelTIot hal' overemission for utbetalningar for krigets

behov forekolnnlit exempelvis i Frankrike, Tyskland oeb Ryssland.
'Till foljd, darav hal' int1'att en stegring ulover den internationella

guldprisnivan, oeb detta hal' av helt naturliga skal franlkallat en
nl0tsval~ande forsl{jutning av valutakurserna gent emot guldet. Dessa

frugor hal' jag nilr111arC .belyst i ett foredrag i exportforeningen.
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I sistnHmnda Hinder kan Ulan tala onl en inflation, oeh dar Hr

riksbaukens insats positiv: genom att slappa ut sedelnlassor harden
hojt priserna oeh det. over den internationella guldprisnivan. Enlel
lertid hal' professor Cassel SaUll1lanfort de tva .foreteelser, S0111 jag
hur velat atskilja. Jag .upprepar, aLt jag forstar hans Inotiv; nlen
att jag hal' en nagot avvikande uppfattnillg dfirvidlag. Professor
Cassel ansel', att inflationen exenlpelvis i Frankrike ar lika ll1ed den
i Sverige oeh' att densalllnla i bada fallen beror darpa, att riksbanken
givit ut for lnycket sedlar. Riksbankens stallning bar enlellertid
varit helt, oeh hAllet olika i dessa fall. I ena falle~ hal' sedelut.giy
ningen franltvungits av prisstegringen, oeh i det andra hal' riksbanken
llled beratt nlod betalat krigsutgi.fter 111edelst sedlar oeh darigenoln
hojt prisnivan utover den internationella. Detta fir ju en betydande
skillnad.

Professor Cassel framholl for ett ar sedan, alt .det val' pa tiden,
att ansvaret for dyrtiden bleve definitivt kastat pa riksbanken, son1
genom 01110tiverad sedelutgivning bar skuld till att den uppkOn~l1lit.

Jag trol' icke, att 111an kan resonera pa det sattet redan pa grunl1
darav, att det ieke lag i riksbankens 111akt att under da radande
fol'hitllanden skydda sig 1110t den internationella prisstegringen. Sa
lange guldet val' vardenlatare oeh riksbanken hade skyldigbet att
1110ttaga guld - i det avseendet yrkades ieke nagon andring av pro
fessor Cassel - val' riksbankens stfl,llning passiv gent enlot den in
ternationella prisstegringen. Den kunde icke losslita Val' egen valuta
fran densanlnla, sedelutgivningen val' en foljd av prisstegringen oeh
icke tvart0l11. I viss lnan skulle luan kunna upprepa s'anl11la inviind

ning gent enlot professor Cassels resonenlang i kvall. Han sade. att dfl
pl'isstegringen icke berodde pa ,varuminskning, lnaste den bero pa
okad sedelutgivning. Den beror enligt nlin uppfattning icke pa na
gOl1dera delen, utan den beror pa utlandska forhallanden. Vi ha

traffats av den internationella prisvagen, vilken riksbankcn icke kunde
v~irja sig for. Man kan ieke siiga, att l'iksbanken HI' orsak till pris~

stegringen, sadan den for narvarande existerar, ty riksbanken bar
hftllit sedlarna i guldparitet oeb hindrat inflation.

Annorlunda staller sig saken efter februal'ibeslutet, dA l'iksbanken
befriades fran skyldighet att. inlosa guide Den atgH.rd, SOln hHrlnecl
vidtogs, val' ett storstilat uppslag; det val' det viktigaste steg, S0111
tngits pa myntvttsendets onlrAde sedan, ar 1893, da silverpraglingen
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i Indien sparrades., Atgarden' innebar, att den svenska valulan till

halften losgjordes fran guidet. Sverigc hal' darigenom kon1mit i mot

satsforhAlIande till andra Hinder. ·Dar nlan hal' pappersnl~ntfot, kan

lllyntvardet sjunka hur langt sam heIst under guldvardet IHen kan

icke stiga over det, sa lange fri pragling rader. Dil hal' i Sverige

sedlarna 3ro inlosJiga med guld, hal' Ulan garanti fOr att de icke

kunna sjunka under guldets yarde. Darell10t kunna de, tack yare

februaribeslutet, stiga i 'varde over gllidets. Jag vill fastsla, att det

av teoretiska skal ar tankbart och att det i praktiken visat sig vara

fullt mojligt, att 'vi i vart land kunna kOilllna durhan, att Ulan exelll~

pelvis far 20 kr. i guld, for 10 i sedlar.' MojIighet forefinnes otvivel

aktigt att aterfo1'a prisnivAn till vad SOlll' val' det nornlala fore kriget.

Varje fo1'sok i den riktningen n13.ste fa tva effekter. Det bidrager

till att sanka prisniv:ln under varldsprisnivAn och hringar darnlec1 alIa

valutakurser att sjunka. Forhallandet blir salunda hal' 0111vant 1110t

i lander, som ha oinlosliga sedlar och dar nlan kan bringa prisnivan

over varidsprisnivan.

Om man viII klargora, i vilkeu man de 1110jligheter, sonl harvid

lag forefinnas, bora praktiskt anvandas, nlaste forst utredas~ vilket
111fll luan vill soka, vinna. Vad forst betraffar den teoretiska moj

lighet, so III finnes att bringa prisnivan ned till vad den val' fore

kriget, bora vi enligt luin uppfattning icke inlata oss pa forsok i den

riktningen. All e1'farendet, man hal' av 111yntapprecie1'ing, visar, att

dylika forsok orsaka svara rubbningar i naringslivet. Med luynt

knapphet foljer ~tegring av rantan , ofta av krisartad beskaffenhet.

Det yore naturligtvis av intresse, 0111 luan ville experin1entera, lnen

jag t1'or enleIlertid, att det skulle gora den sista villan varre an den

forsta. Det ar t. o. Ill. icke obetingat onskvart, att vi halla Val'

prisniva fuIlt konstant. Det kan handa, att den pa grund av inhenl

ska orsaker skulle behova andras, enar eljest sv3.righeter av den art,

jag hal' niimnt, skulle uppkomma. Jag viII icke beller sHga, att

det ar nodvandigt, att en sankning sIreI' av de utlandska. valutorna.

Detta ar pakallat endast i handelse av en stegring, av den interna

tionella guldprisnivan. Dr den 0111standigheten, att de utlandska guld

valutorna hittills icke sjunkit nan1nvart under pari, kan luan salunda

icke utan vidare sluta" att riksbanken forsull1111at att anvanda de

luojligheter, SOln guldsparrningen ger. Denna sak 1113ste nttrnlare
undersokas.
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Professor Cassel hal' beraknat, att cirkulationen sedan' februari
beslutet okats med 8 % utover det normala, och ban sluter darav
omedelbart, att den svenska valutan forsamrats nled 8 %. Man
kan en1ellertid \icke draga en sadan slutsats, ty variationer i valutan
·kunna forekomma,. utan .att nagon forandring.av p1'isnivan behover
aga rum, och det fo1'eliggel' icke nagra otvetydiga bevis for att
det fir sa nlycket, SOlll hittills forlorats. Den internationella pris
utvecklingen hal' visat en. oerhord stegring under vintern 1916, men
san1tidigt hal' Val' egen prisniv3. varit ungefar konstant. Jag hal' for
sokt konstruera indextal lned ledning av socialstyrelsens rapporter,
och resultat.et visar konstans i p1'iserna fran februari till Inaj. Det iiI'

sannolikt, att Sverige icke fatt nagon kanning av prisvagen under
tiden februari-Inaj, och sedan lllaj harden internationella prisnivan
visat stillestand. Darfor ha vi icke fo1'lo1'at nagot i detta avseende,
lltminstone icke vasentligt. Fragan fir da, hur det kan· konlma att
stalla sig for framtiden. Det avgorande aI', om vi ha att vanta en
ytte1'ligare prisstegring pa den int.ernationella marknaden. Ha vi icke
att vanta en s{ldan, forfaller hela fragan, ty vi kunna icke gA pA
linjell .prissankning. Arden internationella nivAn konst.ant, behova
vi icke vidtaga sarskilda atgarder for egen rakning, ty over den in
ternationella nivan kunna prisen icke stiga pa grund av att sedlarna
iiro inlosliga 111ed guIde

Forsoker lllan nu bedoma, hur det konlmer att stalla sig i detta
avseende, forefaller det mig, som om en ny prisvag yore forestaende.
Detta a1' endast en gissning, vilken jag elnellertid stoder pa tva ska!.
For det forsta tyckes den norlnala prisutvecklingen under kriget ha
gatt i riktning av ~n oavbruten stegring. Man hade tankt., att pri
sen skulle lyftas till en for k1'igstiden nornlal niva och att de sedan
skulle stanna dar, nlen varje gang ha forhoppningarna svikits. Det
andra sklllet ar, att prisen visat stor regelbundenhet, i det de stAtt
stilla under somlllaren men stegrats under vintern. Senaste vinter
val' prisvagen valdigare an den foregaende. Under denna somnlar
ha prisen statt stilla, och det ar ytterligt sannolikt, att vi sta infor
en for kriget natlirlig fluktuation och att kOlnmande' ,rinter nledfor
prisstegring. . Det vore da onskvart, 0111 riksbanken kunde astadkom
111a, att vi sluppe heroras av denna prisvag. Jag kan icke se, att
detta bebovde foranleda nagra allvarliga svArigheter eller. nagon hoj
ning av diskontot, da det ju icke ar nagonting, som betingas av inre
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orsaker. Atnlinstone behover nlan ieke borja Illed en diskontosteg

ring; detta ar onodigt pa grund darav, att det, som nornla1t hestanl
Iner sede1stockens stor1ek - okad e11er Ininskad rediskontering ..

nu tratt i bakgrunden och sede1stoeken reg1eras genOl1l kop av

ut1andska valutor oeh statspapper. Vad SOln behovs, ar endast,
att riksbanken icke okar sedelstocken genom valutakop. On1 dare

Inot riksbanken koper obegransade mangder utlandska valutor, al'
det icke nlycket yarde med guldspal~rningen. En viss )nskriinkning

i den utlandska kreditgivningen ar nag aven ganska onskvard' pft
de skal, som professor Cassel anfort. Men a andra sidan kunna ely
lik.a. krediter givas i star utslraekning, utan att sedelstocken dH.rfor
behover okas.

Det forefaller Inig, sonl om det sl{ulle finnas 1l1ojIighet att prova
sig fram i den riktning, jag hal' angivit, genom att begransa sedel

stocken. Riksbanken hal' otvivelaktigt medel att astadkomnla en dy
1ik begriinsning, under forutsat.tning. att en internationell prisstegring
intruder och att det blir nodvandigt for att hulla den inhenls'ka pris

nivan konstant. I viss nlan, ar detta ett experilllent, och jag har

icke tankt igenom det tillrack1igt fO,r att kunna gora nagot katego
riskt pastaende. Detta fir ,nagonting, som jag for ovrigt tror, atl na

tionalekonomerna fa ,vara forsiktiga tned. Professor Wicksell b~r i
Dagens nyheter fralnhAllit., att det skulle vara for ITIycket begart, att

det praktiska 1ivets Ulan skulle taga hansyn till vetenskapen. Skulle
hari ligga en anklage1se 1110t riksbanken, anser jag den obefogad, 0111

n1an tanker pa de atgarder, son1 den faktiskt vidtagit, och nar man
ser, hur vaxlande skal det aI', som fralnforas fran teoretiskt hall.

Det fir snarare riktigast, att Ulan gel' elt erkannande <\t det prak
tiska livets man for att de icke foljt alIa projekt fran vetenskapligt hillL

Jag hal' hal' endast velat fraullagga lnina synpunkter till benaget

paseende for de man, SOlll hava saken om, hand. Men jag tror, at.t
denna fraga aI" nagot att tanka pa infor den k01l1mande vintern, oeh

hemstaller, Oin icke en undersokning av mojlighelen av dylika :\t

garder skulle val'a tankbar, eventuellt i den forIn, som professor Cassel

foreslagj~, namligen genom samnlankallande av en skandinavisk kon
ferens.
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Professor E. Heckscher: Sasonl statt pa de kort, som utskickats

rurande detta Sa111111antrUde, komnler jag icke att hAlla nagot fore

drag utan bara att borja diskllssionen. Ell1ellertid frllktar jag, att

anforandet blir nagot liingre, lin sonl skulle varit herattigat, onl det

gallt ett vanligt diskussionsinlagg;· jag hal' nHmligen intryck av att

en bel del fundamentala saker under den hittills forda diskussionen

Yarit nlissforstAdda oeh vill begagna tillfallet att soka klara upp denl.

I del stora bela kan jag narnlast ansluta Inig till det anforande,

sonl vid foregaende sanlmant1'ade bolls av docenten Brisll1an, ll1en

detta innebnr icke nagon starre principiell avvikelse fran det, sonl

yttrades av davarande inledaren, professor Cassel. I sjalva verket

tror jag, att nationalekonomerna a1'o ense i de fiesta hithorande punk

tel' och att det icke 10nar sig att ~pela ut deln IDOt varandra. . En

del av de saker, sonl tiro Illest bestridda fran olika hall, hoI' till

denl, sonl uro lllest obestridliga for vetenskapsnlunnen. Emellertid

bur fran burjan sagas, att jag icke kanner Inig overtygad Oin riktig

heten av alIt, vad professor Cassel anfart; och 0111 nlin avvikande

lllening ocksa knappast pAverkar 01ndo111et Oln riksbanken, inverkar

den pa fragan Oin vilka atgarder sonl for narvarande Uro de viktigaste.

De missforstand, som herr Cassel blivit utsatt for, bero delvis

pa den fornl, vari han franllagt sina asikter, llamligen i spridda a1'

Liklar i Svenska dagbladet. Det· HI' forst i det hal' inom foreningen

bal1na f9red1'nget, han givit en sarnlad franlstallning av sin uppfatt

ning; nagra fA sidor i den engelska tidskriften Econolnic journal ge

hlott slutsiffror, alldeles fransett att de icke yanda sig till en svensk

publik. Fortfarande bestar enlellertid bevislllaterialet i sUInmariska

nppgifte1', SOUl icke ge annat Hn sjalva slutsatserna, llledun nlun dar

eIllot saknar det stora statistiska tabell111aterial, SOlll ensulllt skulle

gora det nlojIigt att bedo111a slutsatsernas berattigande. Jag kan dar

for ej nog ivrigt uppnlana professor Cassel att franllagga hela sitt

statistiska material i sadun form, att det kan goras till fOrenlal for

ingaende kritik. Svara veten~kapliga fragor kunna nu en gang icke

klaras upp' i nagra lidningsspalter; och det a1' verkligen en svar ve

tenskaplig fraga, S0l11 hal" foreligger. Striden gaIter e111ellertid knap

past teoretiska fragor, ty darvidJag hal' herr Cassel icke framfort an

nat, an vael som tidigare havdats av nilra nog alla vetenskapsman

av betydelse p:1 onlradet och SOln nlan ocksA haft rikligt tillfulle att

praktiskt prova under Iller an ett ~lrhundrade, ut~n den galler, hurn-
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vida' det lurval, sonl han gor bland olika teoretiska lTIojligheter, til'

riktigt; oeh for det kan bevis forebringas endast genoln statistiken.
Det fran1gar hEtraV, bur, nodvandigt det ar, att man far papperen

pa bordet i detta hanseende.
Emellertid torde det utanfor vetenskapsn1annens krets rada llt

skillig oklarhet Oin sjalva det teoretiska fundamentet for kanlpanjen,
beroende pa att herr Cassel visser'ligen haft uppe till diskussion de
olika forutsfittningarna men icke i sudan ordning, att personer, S0111
ieke varit henllna pa omradet, bekvan1ligen kunnat gora en san11nUl1
stallning darav. Jag gar av detta skill nu ut fran sjalva utgangs
pnnkten oeh haIler Illig i huvudsak till just dessa prineipiella saker.
DarelTIot fir det ej Inin mening att komnla in pa bankproblelnen i
trangre 111ening; pa grund av saval bristande praktisk erfarenhet SOlll
bristande· teorelisk fortrogenhet I1led hithorande specialfragor skall
jag lalnna dem asido.

Som utgangspunkt skulle jag vilja taga nagot av det, bankofull
ll1aktigen Moll sade vid forra sammantrfidet. Han hal' vid manga
tillfallen varit i strid med nalionalekonolnerna oell vi med hononl,
lTIen vi ha en kansla av att han icke har nagon lTIotvilja 1110t att
salnarbeta 11led oss, utan att vi kunna bjalpas At, nar sanlarbete
kan vara till nytta, utan att detta far hindra ass att skifta hugg
dessemellan. Darfor viIi jag upptaga den handske, han kastade forra
gangen, oeh litet diskutera hans utgangspunkter. Om jag nlinns ratt,
sade han nagonting Olll att nationalekononlien liksoln alIa icke exakta
vetenskaper lidtr av det felet, att dess resultat aro villkorliga, aro
beroende av vissa forutsattningar. Delta fir en1ellertid icke nagot.
for nationalekonomien eller de »icke exa}{ta» vetenskaperna karak
teristiskt. Onl allt Illanskligt tankande oeh vetande galler, att det

, n1aste finnas bestfilllda forutsattningar for att en slutsats skall kunna.
dragas. Aven i fraga 0111 vad sonl betraktas SOin den Inest exakta
Yetenskapen, nalnligen matematiken, ar det ieke tvivel onl att ifall
ll1ao andrar prelnisserna, konklusionerna bli helt andra. T. o. n1.
dar guller ocksa, att lllall ibland ror sig lTIed prenlisser,' SOlll ll1an
ej kl~rgjort for sig. SOIn belysande exelnpel kan' auforas, att Eu
klides' s. k. parallellaxiom, som farut alltid ansetts SaSOnl ett axiom,
pa grund av senare forskningar visat sig vara beroende av vissa
premisser: nar 1113n sHipper denl, haIler ieke slutsatsen. Ino.m na
tionalekononlien ha, dylika forbiseenden helt naturligt varit langt flera
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an inon1 nlatematiken; och 0111 herr Moll blott kan visa national
ekonomerna, att en eller flera av deras forutsattningar· icke halla
streck, ha vi obetingat att iindra slutsatsen, i den Ulan dess giltighet
ttl' beroende av preinissens tillvaro. Men detta fir nagot helt annat
an den forestHllningen, att sa snart nagot i tillvaron iindrar sig, sft
farlora alIa tidigare resultat sin giltighet. Onl Euklides' parailellaxiom
icke galler under alIa f()rutsattningar, sa. foljer icke" da..rav~ att vink
larna i en triangel bli Iller ~in tva rata, d~irfor att nlan tar en brun
tavla i stallet for en svart; det fordras andra iindringar for att rubba
resultatet. Nationaiekon0111ien a sin sida faller icke ihop, dHl'for att
kriget intriiffat. Man 111aste visa, att kriget andrat en bestanld pre
miss, sonl ~ir forutsattning for en besta'1nd slutsats; intet annat hal'
beviskraft. Detta gjorde emellertid icke herr Moll, och diirfor for ..
faller enligt luin nlening hela denna del av hans resonenlung.

lIerr Moll framholl enlellertid vidare, att nationaiekon0111ernaS
slutsutser yore teoretiskt riktiga 11len praktiskt oriktiga. En sak kan
enlellertid icke vara pa en gang riktig oeh oriktig. Antingen nr den
l'iktig eIIeI' oeksa iir den oriktig och da bade praktiskt ·och teoretiskt.
Jag hal' .fatt det intI'ycket, att personer, S0111 saga och tro sig icke
ha nagon teori, i allnlanhet ha en sadan - lllen en som iiI' oriktig.
De ha icke gjort reda for sig premisserna fOr sitt reSOne111ung, och
darfor ar det goda chanser, att de ha oratt.

Detta sonl utgangspunkt for diskussionen. For egen del anser
jag det hopplost att diskutera den foreliggande fragan utan hjalp av
en teori. Jag vill darfor ga tillbaka till det teoretiska nnderiaget
for alIt, vad penningvnsende heter, na111ligen kvantitetsteorien. Son1
bevis for att Hven praktiker l{unna halla pa denna teori vill jag
namna, att dess grundlaggare i lTIodeI'n tid iiI' Ricardo, SOll1 drog sig
iillbaka fran Londons fondbors efler att ha fOrtjanat 14 ll1illioner kr.,
och att den sederlllera tilHimpats av bland andra (lord) Goschen, en
av Englands Illest franlsblende finansministrar, vilken bland annat
genol1lforde en av den 1110derna. finanspolitikens skickliga$te atgarder,
den engelska statsskuldens konvertering 1888. Teorien tilltinlpades
i viss lTIan av Bagehot, sonl val' delagare i- en av Englauds aldsta
b~nker och redaktor av Econonlist och S0111 kallats Englands frivillige
finanslninister. Den blev praktiskt provad pa Ricardos tid under Na
poleonskrigen, som avel1 i ov-rigt foretedde en 111angd beroringspunk
termed just det nuvarande laget. De praktiskapolitikerna bekiim
3
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l)'ade 'densanlnla, Inen det hIev sluaning0111 ldart for alIa, att Ricardo
oeh hans 111eningsfrander haft ratt, oeh engelska underhuset slutade

l11ed att erkanna riktigheten i den standpunkt, det fran: borjan f6r
kastat. Det forefaller darfor finnas sk~il for att aven hal' aeeeptera
den hellre n,n att slci dovorat till.

Sjalva utgangspunkten for kvantitetsteorien aI', attdet fir for
hallandet 111ellan l{vantitetel1 penningar oeh kvantiteten varoI', sonl

bestaUl111er prisnivan. Onl Ulan tar penningar oeh varor i til1r~ickligt

. vidstraekt 111ening, ar sal{en ganska sjalvklar. Vartill anvandas pen

ningar? Icke till n~\got annat an till att kopa varoI'; pengar kunna ej
[ltas eller drickas eller overhuvud konl1na till anvandning 'pa annat

sHtt. ...4. andra sidan konl1na i en penninghushalIning alIa varor att
bytas 1110t penningar. ' Darav foljer, att alIa penningar eflerfraga alIa

varor oeh att aIla varor efterfraga alIa penningar. Varje annan for
klaring ~lr under 1110dern ekonolllisk organisation 111eningsloss d. v. s.

Ieder fUrl' eller senare till sj~ilvlnotsagelse.

Herr Moll sadenu i sitt anforande yid forra samnlantradet, att
en utvidgning av sedelutgivningen visserligen kan hoja prisnivan,

Inen blatt 0111 sedelmangden »overs!iger behovet». Den tankegangen

He oforenlig Ined kvantitetsteorin. Till en borjan kal1 fragas, sason1
en ins~indare gjort i Svenska dagbladet, hur »behovet» a v sedlar skall
beraknas. Enligt kvantitetsteorin ar nalnligen varje totalnlangd sedlar

(dess fordelning pti olika valorer nu Himn'ad asido) tillrackligt stor att
bestrida vilken nlangd omsattning SOUl heIst, yare sig den' ar stor

elIer liten. Aven 0111 sedelmangden fir liten, komnler den att. onl
satta alIa varoI'; nlen for att alIa dessa skala bli 0111satta, nlaste

priserna hli luga. Okas ater sedellnangden, kOlnuler det icke att bli
nagot uver av sedlarna, utan de begagnas fortfarande for att 0111

satta varorna, 111en forandringen aI', att priserna. i detta fall maste
hli hoga.' Prisnivan stuller nled andra ord in sig sa, att penning

<lrna fullgora den enda funktion, de kunna fullgora, nfiInligen efteI'
fraga varor. At.t intet overskott pft sedlar franltrader, betyder all tsa

blott, att prisnivan avpassat sig efter denna sedelIl1angd; det visar
ingenting aIls Oin lampligheten av att ha just den sedelnlangden, oeb

det visar icke heller, nftI' eller pa vad satt den ifragavarande pris

nivan uppstatt. Det fir alltsa en 1110tsagelse i sjalva forniuleringen,
onl Ulan pastaI', att' sedlarna hoja prisnivan, blott Oin sedellnassan

,uverstiger behovet. Sedlarna skupa sjalva det behoy, SOln de t~ieka.
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'Ett . synbart 'overskott av sedlar kommer endast att uppsta i det
fraIl den nllvarande diskussionens synpunkt - specialfall, dft efter
fragan diirpa ar mindre an pa andra betalnings1nedel, t. ex. guide
Onl det blir agio pa guld, konlma sedlarna att stromma tillbaka till
hanken. l\fen pa grund av en okad sedeltua,ngd i forhallande till

varorna kan detta aldrig intraffa. Om nla~ tar sedlar S3.S0nl lik
tydigt nled penningcirkulation som helhel, kan det aldrig finnas en
synbarligen »fo1' stor» kvantitet sedlar, och foljaktligen fir det, omoj-

. ligt att anvanda herr Molls krite1'iulu pa regleringen av sedeltnangden:
att inskranka den forst nar den overstiger behovet. En brist pa be
talnings111edel overbuvud kan· uppsta nagot Iattare an ett overskott
'{Hirpa~ daI'foI' att naringslivet avpassas Iangsalumare efter en pris
siinkning an efter en prisstegring.. Darfor I'adde vid krigsutbrottet
])rist: pa betainingsmedel - dock buvudsakligen av vissa valoreI',
vilket ar en sak for sig; och bristen foranledde utgivande av nod
,111ynt in 0111 de krigforande landerna oell okning av sedelutgivningen
·overallt. Hade luan lugnat sig, skulle efter en tid priserna ha av
passat sig pa den lagre nivan, pa sanlma satt som de langt hastigare
.anpassa sig pa en llogre niva vid okad nlangd av betalnings111edel.

Kvantitetsteorien al" eluellertid icke sa enkel att hantera, SOIU
,den fo1'sta formuleringen antyd~r. Vad SOlll lllenas lued varor och
1)enningar i detta samnlanhang, ar till en borjan ingalunda givet, och
det maste darfor i nagon ll1an forklaras. Nar 111an talar om pen
'ningaI', Inaste dilrlned forstas alIa betalningsmedel, checker, vaxlar,
't. o. 'In. vardepapper, i den lUan de anvandas till betalning - over
hUVlld alIa byteslnedel. Till varor riiknas ater ocksa »tjanster» eller

Ill. e. o. alIt, sonl det betalas for. NitI' det blir en okning i den 1113,ngd
tjanster, sonl skall betalas, exelnpelvis vid ]])anads- eller kvartalsskiften

'fur avloninga1' o. s. v., verkar det pa sallllna satt, som onl varu-
'111angden hade okats. Mycket svarare att klara upp an detta ar
,enlellertid fragan, i vilken utstrackning penningar och varor paverka
prisnivan, d. v. s. lned vilka kvantiteter nlan skall uppfora penningar

·och varor i den ekvation, vi hal' diskutera. Vad luan luellar 1ued
yardr, a1' narnlare bestalut tral~saktio1~er, d. v. s. varOl~na ocb tj~in

-sterna, 111ultiplicerade rued det anta1 gAnger, de byta agare; detta be
5tUJUlner namligen uppenbart den penningmangd, ,Taroi~na·etc. efter
fraga, eller ta i ansprak. En varunlangd, som under en viss tidryll1d
])yter agare tjugu ganger, har a11ts<1 sanlma betydelse SOin en tjugu
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ganger sa' stor Vartlll1iingd, sonl under sanlllla tidryl11d byter agal~e

endast en gang. PA Sanll11a satt far penningnlangden ll1ultipliceras

ll1ed oinloppshastigheten: varje penningstycke lllaSte ll1ultipliceras 111ed

det antni ganger, som det byter agare under en viss' tid, enledall det

verkslaller transaklioner eller tar varor i ansprak i forhallande

hiirtill.
Htira v fralngar, att det i verkligheten finns en hel nlangd olika

saker, S0111 kunna paverka prisnivan. ' Den kan p[lverkas i stegrande

riktning av okad penninglnangcl, av ll1inskad vaI'unltingd, av okad

,onlIoppshastighet hos penningarna, av lninskad onlloppshastigh~t hos

varorna. Det alJnlunna nledvetandet hal' ieke fatt for sig tydligt· klar

gjord denna 111era invecklade karaktiir has kvantitetsteorien oeh har

darigenOl1l naturligt nag reagerat emot vael sonl forefallit vara en

alttfar enkel Iosning av fragan. DA varorna bli fOl~enlAI for ukad OITI

sattning, verkaI" detta alldeles sam okad varumangd; oeh onl man

realiserar varoI', paverkar det prisnivan pa samnla sHtt, son1 onl det

blivit lnera val'or. Nal' t. ex. fastigheter byta iigare flera ganger tin

vanligt, verkar det sankande pa,prisntvlln, darfor att det [ir som 0111

det blivit n1era varor eillot en oforandrad n1angd penningar. Pa
saUlnla salt verkar penningarnas okade on110ppshastighet Sfl sonl on1

111era penningar funnes. Ur prisnivans stegring kan ll1an salunda

ieke onledelbart avIiisa nagonting aIls om orsakerna. Det finnes all

tid Ininst fyra mojligheter - vilken eller vilka av den1 det ar sonl

verkat kan ieke synas av prisnivans forandringar. DHrelnot kan pris

nivan icke iindras, utan att 1ni12st en av denl - penningarna eller

deras onlloppshastighet eller varorna eller deras omloppshastighet-·

undergar andring.

Detta ar sa pass r~ltlinjiga saker, att det icke gar att gora sig

fri fran denl. Vi 11l<1ste taga situationen sadan den til' oeh se, hur
lnau inom denna raIn skall kunna forklara de forhallanden, SOin in

tratt. ViII man fatta, vad som forsiggar, l1laste man folja kInTa

tankelinjer, och jag vagal' pasta, att man ieke kan gora det utanfor

den bar fyrkanten, SOin jag linjerat upp.

Sarskilt ,iill jag stryka under, atl' en andring av tillgang ocb

efterfragan pa en sarskild vara, den Ina vara hur viktig sam heIst,

aldrig kan foranleda eller forklara andring i dell aIInlanna prisnivan,

d. v. s. i penningvardet. Detta bor till det oftast forbisedda. Det

flnns t. ex. ganska fa, SOin ej tro,. ntt den al1n1anna prisstegringen
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for narvarande paverkas av att frakterna stigit.. OLn Ulan darmed

ll1enar, att fraktstegringen lTIinskat varutillgangen, kan det vara 1110j

ligt, ll1en ocksa endast da; fraktstegringen som sadan kan ej andra

prisnivan sonl helhet ett enda grand. Fraktstegringen paverkar en

dast en del av fran1stallningskostnaden for varOf, for vilka frakt be

talas, oeh hinclrar darfor ieke i nagon 111an , att de ovriga fralTIstall

ningskostnaderna kunna sjllnka pA dessa varor oeh priserna over

hUVlld sjunka pa andra varor. Onl vi utga fran att det flnns en

viss penningnlangd och en viss varulnangd, ar detta just, vad sonl

nlaste ske; ty det flnns helt enkelt ej pengar for en hogre prisniva.

Onl en sturre penningnliingd anvandes for atl betala vissa varor eller

delar a \Y vissa varoI', blir det nalnligen dft n1indre penningar over

alt betala alIt det andra; oeh de andra varornas pris nlaste i sa fall

sjunka. Priserna forskjuta sig de olika varorna emellan, nagra stiga

och andra sjunka, l11en prisnivan forblir sig like - En annan, kanske

Hnnu vanligare· nlissuppfaltning ar den, - att penningvardet ej kan ha
sjunkit, onl prisstegringen ej drabbar alIa varor -- 0111 nagra stiga

oeh llagra sjunka. Intet kan vara oriktigar~. Att en vara fallit i

pris, til' ieke bevis for alt ej penningviirdet fallit; den skulle blatt ha

fallit annu l11era i pris, onl~ penningvardet forblivit oforandrat.

Vi skola nu forsoka tillan1pa det, son1 harlTIed klargjorts. Det

Blest ofranko111liga faktulll ar, :itt penningcirkulalionen hal" tilltagit.

Detta kunde tankas ha varit laJnpligt, Oln varu111angden okats, ty Oln

sa skett, skulle det behovts en okad penningnlangd for att halla pri

serna kvar pa den galnla nivan. Hal' da VarU1113.ngden okats? Det

IHr ieke kunna llppdrivas l1agon nlunniska, som pastaI', att sa ar
_fallet. l\ien 011~ varul11angden icke har okats, a1' det utan vidare

givet, ,att Ukningen av penninglnangden hal" bidragit till prisnivans

stegring. Det antagande, under vilket detta resultat icke skulle vara

riktigt, iiI' sa patagligen ol'irnUgt, att ingen viII binda sig darvid. Det

enda, sonl skulle kunnat andra slutsatsen, Yore, om de ovriga inver

kande faktorerna andrats sa, alt de lnotverkade den okade penning

I1langden. Utan att vidare fordjupa oss hari kunna vi konstatera,

att onl de spelat nagon roll, sa har det varit i sa ringa Inan, att

det ej kunnat neutralisera den okning av penninglnangden,. sonl

~igt runl.

Att detta, iiI' forhAllandet, frarngar utan vidare av det andra

ofrankonlliga faktum, narnligen alt prisnivan hal' stigit. Onl det skett
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sUlntidigt Ined att penningillangden. okats, nl3.ste ett Sanl111anhang
rada 111ellan prisnivans stegring oeh penningmangdens o.kning. Ok
ningen a v cirkulationen hal' salunda bidragit till att hoj~ prisniyan;
det behovs icke nagot dj upsinne el1er sardeles vidlyftiga resonemang
for att fa den saken klar. Den statistik, som barvidlag erfordras,
kan venl som heist taga pa sin hylla; ty att prisnivan stigit, .vet var
och en, och att cirkulationen okats, utvisa riksbankens veckorapporter.
Den' okade sedelutgivningens nledverkal1 till prisnivans stegring fie
alltsa bevisad. utan nagra som belst lllodosanlma forskningar, genolll
en enkel tilHinlpning av kvantit~tsteorin.

Elnellertid foljer iCke harav, att det fir rik8banke1~s feI, att cir
kulationen stegrats; det enda givna aI', att ett samn1anhang rader
mellan ifl'agavarande bftda foreteeIser, cirkulationsokning och pris
stegring. Huruvida riksbanken kunnat bindra cirkulationen att vaxa,
fir en helt annan fraga. Sa lange Sveriges val uta val" bunden vid
guldet, lnaste vi folja llled guldet i dess lnarsch nedat; och sa lange
luan icke begart, att vi skulle lalnna guldmyntfoten, kunde ingen 111ed
skal beklaga sig over riksbankens atgarder i detta avseende.

Enlellertid hal" denna situation sonl bekant upphort, sedan guld
inlosningsplikten forsvann genolll beslutet i februari 19 t 6, och nu
ar det darfor riksbanken, sonl fAtt eirkulationsmangdens begransning
talnligen obegransat i sin hand. Darav .foljer ocksa, att den fort
satta okningen i sedelutgivningen och prisnivans stegring samman
hanger med riksbankens politik. .

Darmed ar emellertid icke sagt, att hela prisstegringel~ beror av
den okade sedeIlltgivningen,' blott att sedelutgivningen .har bidragit

till prisstegringen. Den forsta uppfattningen, att sedelutgivningen ar
enda orsak, utgor emellertid professor Cassels standpunkt; ocb .vi ha
nu kommit till den punkt., dar den hoI" skarskadas.

Forutsattningen for standpllnkten ar patagligen, att va1"u11~a'ngde1~

icke 8k~fJlle 'Jninskats. .On1 den Ininskats, maste detta ha varit en
andra orsak, som ocksa bidragit till att hoja prisnivan. Herr Cassel
hal' darfor ocksa gjort gallande, att varumangden icke Ininskats. Till
ell borjan maste' .det emellertid vara klart, att denna punkt i bevis
foringen icke fir i lllinsta man nodvandig for att visa, att riksbanken
bort balla sedelutgivningen nlindre. Jag forstar darfor icke, varfor
herr Cassel lagt sa stor vikt vid detta mOlllent. Om situationen ar,
att ocksa .varumiingden Ininskats, lnaste namligen skalen for inskrank-
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ning i sedeleirkulationen vara a1~1~u starkare, ~in onl 111an raknar 111ed
oforandrad varulutingd.

For egen del hal' jag den bestanlda uppfattningen, att ·Yaru
111angden har minskats. Pa grund av de politiska forhallandena gora.
visserligen ll1yndigheterna overallt, vad de kunna for att hindra
forskningen att folja Ined den ekonomiska utyeeklingen; oeh vi ha
diirfo1' icke det siffermaterinl, SOIll 111all skulle behova for att siffer
11l~issigt bevisa den saken. Man ll1aste dti1'fo1' halla sig till alln1anna
resonen1ang, il1en trots sin saknad av storre statistiskt unde.rlag fore
falIn de mig avgorande.

Vad forst varlden i dess helhet betrtiffar, veta vi, att for nUr
va1'ande cirka 30 lTIillioner 11lanniskor stft under vapen, oell detta til'
den basta, produktiv3ste delen av de stora europeiska folken. Icke
nog lTIed att denna del ttl' undandragen produktionen; den ar dUr-
'utover direkt inriktad pft att fo1'stora, v~d de andra gura, och varje
sadan Inan av de 30 11liIlionerna forstor for varje dag sakert langt
luera, an han sknlle kunna producera, Oin ,ban vo~"e i arbete. Vilken
oerhord forsturing av krigsmateriel sonl Hger runl, kan Inan ieke
gura sig en forestfillning 0111, ifall man icke far uppgift 0111 det. Ett
lnycket intressant bidrag hartill liim~ade enlellertid den engelske nnl
lnunitionslllinistern 1111' Montague i underhuset den 15 augusti, da han
(enligt Tinles' referat) ·ITIeddelade, att for det farberedande bOlnbarde
11langet vid Somnle-fronten under en vecka nnvants 111era ltitt och

! medeltu.ng an11TJUnition ~ill hela den ll1iingd, sonl tillverkades i Eng
land under de forstl:l elva 11lunaderna av kriget, och ntt den tunga
amlnunition, S0111 tillverkats nnder dessa elva IIulnader, icke skullu
ha kunnat hitlla bOlubardelnanget i gang en enda dag. Den 11lass
forstoring, S0l11 for narvarande pagar, til' stldan, att 1113n far rakna
Inanniskol'na vid fronten Inanga ganger, 0111 Iuan vili n1titu, vilken far
lnst i varor son1 uppstar genom kriget. Man kOlll111er da upp till
att allra lTIinst 60 nlillioner manl1iskors prod uktiva k['aft iiI' undan
dragen varlden. En hel lllUngd manniskor, 111est kvinnor, ha visser
ligen kOlllnlit in i produktionen, nlen dels iiro de oskolade, oeh dels
ha de icke sadana kroppskrafte1' sonl 11lunnen, oeh deras vanliga a1'
bete far dessutoln stft tillbaka. Vidare arbetar prodnktionen overallt
under salnr'e forhallanden Un forut, i det att tillfors.eln av en n1ungd
varor blivit avsparrad.oeh att nlan .har svart att fa. luaskiner.. Den
produkt, so111 erhalles genom varje dagsverke, hlir IIlindre} an nar
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111an ha.r tillgang till alia de. bastaravarorna och de basta maskinella

:anordningarna. Vi ha 111ed andra ord en 111assforstoring av varor

och forsvarade produktionsforhallanden i en grad, vartill luan aldrig

sett 1110tstycke. Vael Inan l~an satta upp enl0t dettn, ar en forbatt ..

rad anpassning av manniskorna efter produktionen, d.· v. s. en ned
gang av arbetsloshet.en. Men det fir endast ett par procent av arbets

lasheten, sonl forsvinna genonl detta, och denproduktiva kraft, SOlll

hiirigenolll vinnes, iiI' ll1ycket litet yard i forhallande till det hela, i

synnerhet 'son1 de arbetslosa i normaJa fall iiro 111indre effektiva· an
de arbetalide, varfor Inan icke kan vHrdera varje enhet lika bogt.

Onl ett lUge, varigenon1 storre dele'n a v den vuxna luanliga befolk

ningen i Europa 111ellan 20 och 45 ar ,a.gnar sig at ll1assforstoring av

varor i stallet for at deras frambringande, icke minskade varumang

den, sa kunde 111an onekligen fraga, vart deras oell de andras (av

den1 1111 forstorda) produktionsresultat i fredstid kunde tankas ta

vtigen.
Vad dtlrefter angflr forlulllandel1a speciellt i Sverige, sa synes

n1an Inig kunna vfidja till varje manniskas egen erfarenhet, ty det

galler bitr icke nagot, SOLll foru1sattee abstraktionsformaga, utan

en ren iakttagelsefraga. Val' och en kan konstatera, burl1vida det

Hnns Iika 111ycket av allting s~n1 forut. Jag tro1', man kan vaga
pasta, att varje nlanniska, sonl vill tanka sig 0111, skall kunna rakna

upp en nlycket lang rad av varoI'~ sonl icke for 1~a[]ot pris kunna

fAs i sall1111H utstrackning sonl forut, ll1edan det darelIlot torde vara

svflrt att nHlllna nagra varor aIls, SOln nu kunna fas i sto1're utstrack
ning an vanligt. Jag Il1enar salunda, att det icke overstiger en nor

ll1al nlanniskas iakttagelseformaga att avgora, huruvida noden eller
bristen heror bara ph att varorna blivit dyrare eller ocksa. darpa,

att det blivit Inindre tillgang pa dem. Sa1'skilt tydligt forefaller detta

bli darigenonl, att herr Cassel hal' rort sig med indextal just for

livsmedel ...:- beroend~ pa att vi icke ha nagon annan svensk pris

.index; . ty det ar siirskilt i avseende pa dessa varor veIn SOIn heIst

kan konstatera 111inskning. Kanhanda att det finnes Iika rnycket po"

tatis och fisk S0111 vanligt, men det torde ocksA vara de enda upp

tiinkliga exenlplen; on1 vi taga vad SOin helst annat: kaffe, kal{ao,

soeker, 111argarin, lnj(}lk, agg, S1110r, ost, katt, flask, potatismjol, rag

Injol, havregryn, frukt, ved o. s. V., veta alIa, att vi 111aste noja oss

l1led 111inskade kvantiteter. Om del fir sa sonl herr Cassel antager,
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nf:iJl1ligen for det forsta att livsmedelsprisens stegring iiI' en riktig

exponent for prisstegringen sonl helhet oeh for det andra att stegringen

i livsl11edelspriser a.r Iika stor som okningen i sedelcirkulation, da ar
hans tes oriktig; ty i avseende pit livsmedel fir minskningen i varu

mangd alldeles pataglig. Antingen a1'o livsnledlen en god exponent

for varor i allmanhet, oeh da ha varor i allmanhet 111inskats i nlangd;

eller ocksa tiro livsmedlen ingen exponent pa varor i allmanhet., och

dA visaroverenssta111l11elsen 111eIlan livsnledlens prisstegring och sedel~

·cirl~ulat.ionens okning intet om en allnlan overensstammeIse l11eIlan
stegring och sedeleirkulatiol1 oeh stegring i prisniv[t. I betraktande

av dylikt iiI' onel{ligen behovet av att professor Cassels siffror la.ggas

1J3. hordet 111ycket stort.

I sjfilva. verket· iiI' det ocksa ganska Hitt att konstatera pA andra

vagal', att varunlangden i Sverige nl9.ste ha minskats. Sverige hal'

likso111 alIa neutrala Hinder erfarit en enorm sugning fran de krig

forande; ehuru handelsstatistikens siffror l1U icke aro offentliga, kan

lnan lugnt konstutera ett start exportoverskott, aven uttryckt i de

ganlla priSerllft, 111edan vi SOln bekant eljest ha importoverskott. Un

der l10rlnala forhalJanuen fA vi alltid in nlera, Un vi fora ut, rnedan
det for narvarande iir tvartoln. Vidare Jar ingen tvekan rada daronl,

att vi likso111 den ovriga varlden lida under starkt forsvarade pro
{luktionsvillkor. Vi kunna icke 'fa in rAvaror ellel' nyare nlaskinella

<lnordningar. En hel del dagsverken ga alltsa bort genOl1l att vi ex

port.era resultatet duray, ocb av de ovriga dagsverkena fA vi lnindre

resultat, [in vi bruka ha. . E1110t detta star endast en minskning av

.arbetslosheten och eventuellt en uppdrivning av arhetsintensiteten.

Det senare har 111a11 icke sett st.orre tecken till. Arbetsloshetens ned

.gang lder HI' obefintlig [innu under 1915; vid sidan av en stegring i
livsnledelspriser detta ar (jalnfort lned ju.li 1914) l1led 23 % rader en

stegrinfj i arbetslosheten med 17 % (jalnfort ll1ed hela aret 1914);
ocb dft exportokningen k0111111er till, bor varuminskningen under aret

~\lltsa vara pataglig. Forst 1916 visar fill' det forflutna halvaret en

betydlig lleclg~tng i arbetsloshet (11,4 %), men dock sakerligen endast

en brakdel av 111inskningen i utrikeshandelns varusaldo (det belopp,

varnled utgangna varor overskrida inkolnna)..

Jag hal' nyss last igenom professor Cassels inledningsanfor'allde

i korrektur, och darvid franlstodo enligt nlin 111ening nagra bely

sande lTI0111ent starkare an vid ahorandet. Herr Cassel kOlll 1110t
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slutet .av sitt anforande in pa en franlstallning av de kousekyenSel\
sonl en for stor sedelutgivning fort llled sig. Bland dessa angav hall
den onaturliga stilnulans, sonl givits exportnaringarna och SOlll resul
terat i att vi exportera for Inycket· ocb det utan att fA nagon ekvi
valent htirfor. Oln sa fir fallet, har prisstegringen resulterat i en
lninskad varulnangd, och foljaktligen komnler denna rninskade varu-·
llliingd att ytterligare paskynda prisstegringen. Det forefaller Illig i
sa fall olnojligt for herr Cassel sjtHv utt uppriitthftlla tesen, att ieke
en minskning av varulnangden Inedverkat till prisnivans stegring..
For nlin del .tror jag nog~ att herr Cassel gel' den ukade sedelutgiv~

ningen alltfor stor skuld i exportokningen under nuvarande forhul-:
landen, ..dA exporten ~ir bunden av licenser, SOlll satta regeringen i
stand att lllotverku bur stark stegring av sedelutgivningen S0111 heIst,
varmed jag icke viII ha sagt, att det ej finns luckor i licenssystenlet,.

som kOlnnla att tagas i ansprAk i storre utstrackning, onl utlandet
finansieras. I nuvarande salnmanhang ar dett~ enlellertid icke, vael
fragan galler, utan nu fralnhfllIes detta herr Cassels yttrande blatt.
for att hetona, att iiven ban maste rakna nled en varulninskning oell
att den antagna paraJIellisnlen mellan sedellltgivning ocb prisstegring·
icke kan hanga ihop .sa som han angivit.

Detta synes ocksa framga av ett annat ·stalle i herr Cassels fore
drag, dar han talar om, att vi icke vunnit nagot pa kriget; utat.
skulle Sverige visserligen SOlll enhet sett blivit rikare genonl avbetaI
ningar av skulder och forvarv av tillgangar, filen det hade skett.

genolll stora umbfiranden for vida lager ibland folket. Detta nluste
nodvandigt innehara, att varulnangden inonl landet n1inskats.

Sonl vi veta, hal" herr Cassel fralnIagt vissa sHIroI', vnrigenoln
han viII bevisa, at t prisnivan stigit lika Inycl~et som cirkulationen okats,.
icke blott i Sverige utan i nastan alla lander, oeh att son1 foljd dRrav
sedelutgivningen ensaln valiat prisstegringen. Det sistniilllnda StliUl-.
Iner ej 11led yare sig verkligheten eller professor Cassels nu angivna
resonelnang och forefaller alltsa kunna faststallas SaSOnl icke riktigt.
Fragan bJir dfl, Oln siffrorna .SOln sadana liro orikti.ga eller blott slut
satserna darur. Den fragan kan jag icke ge nAgot svar pa, diirfor
att lnaterialet ej foreligger i tillrackligt detaljerat skick att mojlig
gora granskning. For. att fA ett svar pa fragan nlaste lTIaU darfor
sjalv verkstalla salnnla statistiska utredning, och det hal' jag ej haft
tillfalle till, sa nlycket Inindre SOln sjalva herr Cassels Inetod for be-
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rakningen ej v~rit 111ig klar. Exempelvis vet jag ej, hur cirkulat.io

nen i England beraknats, ehuru professor Cassel darpa byggt up.P,

bela sitt systeul. Slutsifl'rorna hal' jag 11ar och val' sakt rakna med,

l1len jag 111edger gal'na, att jag icke nedl~gt, nagot nalnnviirt ar

bete pa' saken; resultaten ha elnellertid ej visat nagon regelbunden
Qverensstalnmelse ll1ed professor Cassels tes. Jag aI', beredd att lata

overtyga mig, nar jag far se det Inaterial, S0111 anvants; men det be

hovs ll1ycket nlaterial. Till dess torde det vara riktigast att 1'ese1'

vera sitt 0111dome.
01n vi nu enlellertid antaga, att det statistiska resultatet. skulle

vara sadant det franlstallts, varpa kan det i sa fall bero? De,t kan
icke bero pa att varunlangden ej hal' minskats, ty den hal' IIl:inskats.

Men det finns inolll den givna rainen flera farklaringslnajligheter, an

det farefoll Inig, att herr Cassel tog j betraktande. Han hal' prak

tiskt taget uteslutande rort sig med. de tvA faktorerna: penninginangd

och varunlangd och for litet nled·omloppshastigheten. Det kan ernel

le1'tid ha varit exempelvis en okad omloppshastighet i fraga om va

ro1'na och faljaktligen en starkare efterfragan pa penningar. Detta

skulle i sto1'1'e eller mind1'e grad motvaga den minskning i varumang

den, son1 intratt. Aven onl det statistiska resultatet sonl sadant iil~

riktigt, vilket ingen annu vet, foljer alltsa ej darav, att sedelnlangdens

okning ar enda orsak till prisstegringen.

DA blir fragan: till vilka slutsatse1' kOInnle1' nlan Ined detta resone

ll1ang? Hal' det nagot intresse, om den ena eller andra faktorn in

verkat? Svaret ar till en borjan, att det icke and1'ar resultatet.i av

seende pel riksbanken. Onl den kunde sagas ha farfarit o'l'iktigt, ifall

varumangden varit oforandrad, kan detta sagas med annu starre skal,

da varumangden varit forminskad.

PA ungefar de skal, doeenten Bi'isman forra gangen angav, fore

faller det mig darfar vart ett farsok att utan alIa valdsaulma atgHr

der langsan1t nedp1'essa de utlandska valutorna genoln farhojt diskonto,

att hindra en fortsatt uppgAng av den svenska prisni van saInt dar

Ined hoja den svenska valutans yarde i forha11ande till utlandets.

Den Atstranlning av exporten,. som foljer harav, far geno111foras steg

for steg, och man bor icke sIft igen alIt, vad exportindustri heter.

Darlned hal' jag kommit till samina praktiska krav sonl professol~

Cassel. Det finns' emelle1'tid nagonting mycket viktigt k'7ar: minsk..

ningen i penningcirkulationen ar .icke ,allt, den }ir icke ens huvud-.
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saken. Det· ar ilIa, att vi ba overlnatt av penningar, lTIen det varsta

aI', att vi ha brist pa fornodenheter. Och den bristen avhjalper luan
icke genOlTI alt avskaffa overflodet pa penningar. Det ar fornoden
heterna, 111an lever aVe Oin 111an hejdar pe11ningflodet, kommer det
att bli en annan fordelning av inkolllsterna, lTIell folket kOlnmer icke

att leva battre. A oell 0 i allt ekonomiskt tankande ar att inrikta
l1PPlnarksanlheten pa biista nl0jIiga behovstackning for folket, och det
gar lTIan icke genom en andring i penningvasendet. Oln luan bragte
ner prisnivAn till vad den val' 1914, sasom professor Wicksell rekom

lnenderat, skulle darnled bland annat folja en stark nedgang av 10
nerna, darfor att det icke fin11s lika mycket som forut av de olika

varorna. De lllissforhallanden, SOln folja av bristen pA fornodenheter,
kunna over huvud icke botas i sin helhet, darfor att l{riget roffar at

sig sadana oerhorda lnangder. Men dA detta 31' fallet, sa hal' lllall

att finna sig i en Iagre levnadsstandard. Det ligger en viss fara i
att de, sonl last professor Cassels artiklar oeh aro nlindre starka i

tron fin jag, frestas till sadana slutsatser sonl att luan genom
nagot hokus pokus med riksbanken kan fA det riktigt bra. For mig

ar fraJnsta inneborden i det nuvarande laget, att 111anniskor ha otill
rackligt att leva av for sina vanliga fordringar pa livet, oeh det bor

darfor enligt 111in ll1ening sattas i forsta rumnlet.
UtOlTI att ratta munnen efter nlatsacken 1113ste man {ordela den

111inskade tillgangen av varor pa det 1'atta sattet. Den verkliga stri
den nlot dyrtiden utkanlpas varken genonl Inaxinlipris eller reglering

av valutan utan genonl en reglering och begransning av konsumtio
nen. Det 'ar ol110jIigt att forklara behovet av brodkort, fettkort, soc

kerkort o. s. v. under annan forutsattning, an att varumangden 111inskats;
och vad Tyskland angar, ar· det durfor pat~gligt, att det uppstfltt en

enorln minskning av varu111angden; men i tilltagande grad blir la.get
detsalnrrla hos oss. Det ar dA hog tid, att oeksa vi inratta oss efter

forhAllandena. Det fir absolut ingenting i det ek0l10lniska livet, sam

HI' tillnarnlelsevis sa viktigt sonl just att fa den knappa varutillgangen
att racka till for alIa 111anniskor, sa att icke nagon bugger for sig,

utall val' oeh en far, vad hall nodvandigt behoveI'. Jag upprepar,

att absolut alIt Inaste goras, S0111 kraves for att hindra prisstegringen,
men denna ar blott symptom pa vissa djupare liggande foreteelser,

och detta fundalnentala ar den lllinskade varumangden. Den harman

att Inota gen0111 minskad konsulntion och genom reglering av till-
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gangen, sft att varje inanniska far det nodvandigaste av oUlnbiir
liga varor.

Statistikern i riksbanken I. Hultman: Jag· anslut.e~' nlig till de
ord, professor Heckschel" yttrade angciende den statistik, SOlll ligger
till grund for professor Cassels teori. Jag hal' var-it i tillf~ille att
noggrant studera den Inetod, professor Cassel anvant, for att styrka
den kongruens, SOlll han anser forefinnas Inellan eirkulationsokningen
oeh valutaforsanlringen eller den effektiva inflationen oeh som ligger
till grund for de siffror, professor Cassel anfort for septelnber oeh
110veinber 1915. Jag blev darfol" ll1ycket forvttnad over att herr
Cassel i sitt foredrag anvande en annan metod an den, varpa de
tidigare siffrorna voro byggda. Nu forhaller det sig sa. att OLn lnan
Ined metoden n:r 1 gar en undersokning av siffrorna for senare perio

deI', visar det sig, att kongruens fullstandigt saknas. Jag hal' gjorl
en sadan undel'sokning for januari 1916, varvid'det befanns, att en

betydande differens fir radande, oeh detsamma ar forhallandet med
senare lnanader: ma.i~ juni oeh juli 1916. Jag n1enar salunda~ att
nar metoden ieke gel' likfornligt resultat for en Hingre period, 111aste
111an vara forsiktig, dA lnari drager slutsatser av densanlnla.

Professor G. Cassel: Sonl heri'arna sakerligen funnit, ar det ieke
nagon principiell skillnad mellan professor Heckschers askadl1ing oeh
l11in. Den belysning, jag sakt giva at an1net, hal' ingalunda varit over
flodig. Det t.orde i sadant h[lnseende icke vara ur vagen att erinra
Oin bur mycl{et fullkonlligt oriktiga forestallningae, SOln pa detta OIn

rude varit oeh annu alltjalnt aro ute i svang. Man behover bara se
i de dagliga tidningarnas finansa vdelningar oeh i de speciella finans
tidningarna i aHa. lander for att finna askadningar oeh forklaringar
ro1'ande de ekonomiska forskjutningarna sa1'skilt pa valutaon1rAdet,
som a1'o fullstandigt ohAllbara. Jag kan blott anfora SOUl exell1pel
den strict, SOin stAtt om den tyska riks111arken. I Tyskland hal' n1an
velat vidhAlla den uppfattningen, att riksnlarken icke at' forsamrad,
utan att de laga tyska vaxelkurserna i utlandet bero pa tillfalliga
svarigheter i bandelsbalansen. Fran ententens sida gores gitllande,
att den tyska lnarken star sa lagt, darfol' att folk- icke ha·fortroende

for Tysklands sake Jag hal' 111enat, att det ar av vikt att soka reda
upp dessa fragor, oeh darfor hal' jag fran krigets borjan sysse]satt ll1ig 111ed



46 1916 den 10 oktober.

ueln oeh .anskaffat sadant lnaterial, som statt till forfogande. Nu vill
jag erinra oin att delta Inaterial i sig sjalv iiI' bristfalligt. oeh franl
for alIt olikfornligt oeh att det icke gar att folja det veeka for veeka,
111anad for nlanad 'utan nagon som heIst andring. Detta beror darpa,
att alIa bade krigforande oeh neutl'ala lander soka henllighalla hit
horande uppgifter. . Vi ha ju exempelvis sett, hurusoln professor Da
vidson gjort stora anstrangningar for att folja, hur det forhaJler sig
111ed guldet i England. Men sa intraffar det, att Engla.nd helt enkelt
'slutar att offentliggora de vanliga uppgifterna haronl. Det ar av sa
dana grunder onlojligt att franllagga likformigt lllaterial sa' sonl man
garna gor i en historisk undersokning, utan det galler att· ined led
ning a v det lnaterial, som finnes tillgangligt, bilda sig en forestall
ning Oin hur det i grova drag gatt till. Inanl parentes vin jag an
11larka, eftersoJTI jag talat on1 Englands forrad av betalningsmedel,
att jag ieke byggt nagra berakningar pa okningen av dessa betal

ningsnJedeI, darfor att jag uppgav detta SaS0l11 hopplost.
Jag hal' funnit, att de krigforande landerna utgivit mera betal

ningSl11edeI oeh darmed forsanlrat. sina valutor. Jag bar darvid icke
varit ensidig oeh endast fast mig vid sedelutgivningen. I Initt fore
drag framholl jag sasom det vasentliga, att man tillskap~t ny kop
kraft. OUI denna nya kopkraft, sasom i Frankrike eller Ryssland, ut
gores av sedlar eller, SaSOn} i England, av kredit hos bankerna, ll10t
vilken checker kunna dragas, ar av ~lnderordnad betydelse: den nya
kopkraften lnaste i varje fall verka stilllulerande pa prisen. I Eng
land lnaste ju trots den alhnanna betalningen i checker arbetarklas
sen oeh i viss utstraekning aven den ovriga befolkningen ha lllynt,
oeh dal;for ha »eurrency notes» tillskapats; dessa hilda tillsarnmans

111ed banksedlar och guld en cirkulation, SOln i stort setl llluste v3.xa
i SaUll11a proportion som eheekbetalningen. Kande man bara, llur
111ycket guld SOln cirkulerar, skulle man aven i England ha ett Inatt

for inflationen.
.Hal' finns nog ingen, som bestrider, att i de krigforande landerna

den okade sedelutgivl1ingen direkt framkallat en prisstegring. Del~·na

prisstegring fir proportionell Inot cirkulationsokningen, men det ar

rnojIigt, alt det darover finns ytterligare en prisstegring, sa att denna
i sin helhet ar storre, an yad SOl1l Inotsvarar okningen av 'cirkula

'tionen. For Inin del tr01" jag, att sa fir forhfl1landet i 'fysklaild, 'oeh
den ytterligare 'prisstegringen ar dA att tillskriva minskad varu-
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111angd. Prisstegringen 'beror salunda hill" dels pft okad sedel111angd

och dels pa nli~skad v(lrumangd.

Jag troI', att professor Heckscher i sin kritik gent enl0t nlig val'

n{tgot ensidig, tlA han talade 0111 111inskad varumangd i Sverige. och

darnled endast. avsag varoI', S0111 nlan konsulnerar: vi ha ju ocksa

att rakna nled sadana artiklar SOln travaror; tackjarn etc. Tager 111an

111ed aUt sadant, kan ll1an ll1ycket viiI tanka sig, att varulnangden j

Sverige ar oforandrad.

Genolll den oerhorda mangd betalningsmedel, SOin tillskapats
under kriget, hal' guldet tryckts ned i varde, ocb under den karta

period av kriget, da vi haft effektiv guldlnyntfot, nlaste darfor den

svenska valutan sjunka lika nlycket. Detta ar sjalvklart och hal'

icke blivit forbisett av lllig, SaSOlTI man ibland velat pasta. I
forhallande till guldet sonderfaller riksbankens politik i tre epoker

sedan krigets borjan. Under den forsta, sam. varade till senhosten
1915, voro riksbankens sedlar varda 111indre an guldet. Under den

tiden val' salunda Val' sedelcirkulation sa star, att sedlarna fingo' ett
vtirde, S0111 val' lnindre an det fallande guldvardet. l\len guldvardet

foIl sa llastigt, att det snart val' i niva 111ed de svenska sedlarna.

Sedan konl en period, dA sedlarna foljde lTIed guldet. Den varade

till februari 1916, da det beslut fattades, som til' det intressantaste

1110nlentet i hela denna strid och sonl vackt sa stort uppseende i

hela vnrlden, nanlligen dA Sverige beslot, att valutan .icke vidare

skulle folja guldet i. dess rorelse nedat.. Darifran raknat ha vi en

period, da den svenska valutan stUI' over guldvardet. Detta iiI' ju

tillfredsstallande, och i den IUan riksbanken ll1edverkat hartill, ar den

viird alIt heronl, det viII jag pa del livligaste erkanna. Min kritik

Blot riksbanken under denna period galler, att riksbanl{en icke haJlit

uppe den svenska valutan i yarde sa hogt over guIdet, SOln £let dock

borde varit 1110jligt, nalnligen pa den hojd den svenska valutan intog

i januari 1916.

Professor Heckscher siiger, att val~unl[ingde'n j Sverige ovillkor

ligen 111inskats och att denna 11linskning lnaste ha bidrHgit till pris

stegringen. Jag har icke nagot intresse av att bestrida det: onl det

furlulller sig sa, ll1clste prisstegringen i Sverige vara storre an steg

ringen av riksbankens sedeleirkulation. Nu hal' jag nled tillbjalp ~lV

den tillgangliga prisstatistiken kunnat visa, att den iiI' lika star sonl

sedelutgivningens stegring, darfor hal' jag icke ansett nlig behova
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rakna lTIed lllinskad varumangd. Skulle det nu vid narn1are under
sokning av prisnivan befinnas, att denna stigit 'nugol 111era Un riks
bankens sedelcirkulation, dA fir detta bevis for att varu111tingden
Jninskats, oeh clenna 11linskning fir da en bidragande orsak till pris~

stegringen. Jag hal' enlellertid icke kunnat finna annat, tin att pris
stegringen utgor ungefar 60 % oeh att okningen av sedelcirkulationell
ocksa uppgar till 60 %. Onl prisstegringen visar sig uppga till 70 96,

sa tir i. alIa fall cirkulationen orsak till prisstegringen intill 60 %,

lllen de tio proeenten darover aro att tillskriva varunliingdens 111insk
ning. ,Okningen av sedelcirkulationen ar alltsa i varje fall ansvarig

for prisstegl"ingen, sa 1angt cirkulationsokningen riicker; oeh detta ~ir

i nitrvarande SalTIUlanhang huvudsaken.
Betrtiffande den statistik, jag fralnlagt r()rande den svenska cir

kulationsokningen, kan d~t icke vara tvivel 0111 hur densanl111a till

kommit. Jag hal' gatt ut fran riksbankens sedelcirkulntion under de
tre foregflende firen oeh tagit ,medeltalet av den genolllsnittliga eir

kulalionen for val' nlanad. Pa det sattet hal' jag skaffat Inig en
»nornlaleirkulation»; denna har sedan krjgsutbrottet hlivit ukad 111ed

3/4 % per are Med norlllalcirkulationen for 1915 oeh 1916 till ut
g~lngspunkt hal' jag sedan 111anad for nlanad beriiknat cirkulations

okningen genonl att dividera den verkliga eirkulationen llled nornlul
cirkulationen. Pit den punkten bor det salunda icke rada nAgon

, dunkelhet onl hUI~ lnin statistik tillkolllmit. Det finns icke heller
nagon oklarhet Oln hur jag fatt lnin prisstatistik, ty det HI' soeial

styrelsens siffror, jag utgatt ifran.
Lat ass llU se pa den foreliggande praktiska fragan. IIiir finnes

en cirkulation, sonl avagabringat en sa oeh stl stor okning av pris

nivan. Vad ar att gora? Det ar ick~ lTIojligt att genolll att skruva
ner sedelcirkulationen hava prisstegringen, t)T det skulle 111edfora svara
rubbningar, oeh jag vill icke fororda nagra vnldsalTIlna atgnrder .. Det,

som en gang iir gjort, kan nog icke goras ogjort. Nu ar det uppen

hart, att denna okning i cirkulationen ieke tillko111111it pa den grund,
att svenska regeringen behovt densaInnla, utan darfur att kt'edit stullts
till utJandets forfogande, varigellonl exporten kl1nnat okas vida ut-
,over vad som motsvarar inlporten. PA grund av sedelnl:tngdens ok

ning hal' prisnivan gatt upp. Detta fir ll1in askAdning.

En fo1'fattare i en Ha111bnrgertidning tog sig for att kritisera

denna n1in uppfattning. ,Stockholnls dagblad citerade hans uttalande
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lTIed anvttndande av sadana rubriker, SOIn Olll han varit av annan
mening an jag. Detta val' elnellertid icke fallet, utan han resonerade
snarare S0111 sa, .att vilja svenskarna gora aftlirer ,under ,kriget,sa
maste de 8tal1a krediter till fo1'fogande, och dA fa de finna sig i en

inflation av sin valuta oeh en prisstegring. ~lan kan ju forstA denna
uppfattning hos en tysk. .Om vi emelle1'tid kunde fraga alIa i vart
land, SOlll aro intresserade av denna sak, Sel skulle sfikerligen ·det
ove1'vagande antalet vara for, att vi bora· undvika en prisstegring,
3.ven Oin ieke exporten skulle erhAlla en sadan uppnluntran, SOin
den fatt.

Professor I-Ieckseher hal' gjo1't gallande, att· regering·eu .gen0111
licenssystelnet hal' uledel i sin hand att forhindra en alltfor sto1' ex
port. Detta ,hal' jag aldrig bestritt, utan jag har sagt, att riksbanken
gen0111 sin kredit okar exporten oeh att detta star i strid 1110t re
geringens atgarder for att hegransa densanlllla. Man lllaste darfor
komnla till det resultatet, att hal' kraves ·en undersokning for att
hava den dualism, SOlD salunda &1'. radande.

.Herr Moll fralnholl, .att onl icke riksbanken givit dessa krediter,:
skulle det uppstatt vissa svarigheter, och han gjorde sarskilt gal
lande, att darfor att vi tidigare lanat av utlandet, borde det nu vara
Val' skyldighet att. lana till utlandet. Jag tro1', att vi fa akta oss
for att pit niigot satt erkanna, att Frankrike, dA det lanat oss pengar,
gjort os~ en sarskilt stor tjanst. Vi betala god rant.~__ oeh erbjuda
varldens finaste sitkerhet. Och icke ·skola vi lana ut pengal~ foratt
Ulal1 i utlandet ieke skall bli fora.rgad. l'y lclna vi till Tyskland, sa
bUr j u ententen forargad .. och tvartol1l. Rur vi stalla oss i det fallet,
kunna vi icke bli populara pa. alIa hall. 'T.idare kan· det icke goras
gallande,att ,onl vi, arostran1a mot utlandet, kan l11an i utlandet
et1e1' kriget saga, att vi icke fa lana, ty· efter kriget. kommer det
under alIa forballanden att droja 111anga aI', innan vi fA lana na~on.

ting i utlandet. 'Oeh det ar lyckligt. Kapitalet iiI' en produktions
faktor, som ar knapp, oeh det finns icke bara att taga pit hyllan hur
111ycket som l1elst. Darfor ar det bra, att vi fa. l~va i en knapphets.
period, ty det ·ger. ekonolnisk uppfostran.

Jag viII. ha sagt, att denna' .fraga. icke ·bara berl)r riksbank.en,
utan, att den .bet'..or :~ bela· de·p sy~nska allnlariheten. Och nl1r den
diskuteras, skall icke blott riksbank.ens intresse. i. .valutafrag.an franl~

hAllas utan. bela landets' ekon.onliska intre~sen,. oeh dar-for tror jag,
4:
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att 'en, undersokningskoIl1nlission, :SOln ,YOre saInnlansatt ·av, de 1110J-_
Uga~tsakkunnjga persone,r,' representerande olika intressen;. skulle.·ha
sin . stora nytta. Jag tro1' oeksa, att det iiI" nodvandigt, atten un-:

dersokning ,av denna art, olnfattar ,salntliga de skandinaviska landerna.
D.~tta fir ·ieke detsClJnnlu SOln en skandinavisk. nlyntkonferens, ty l~itt

progran1 iiI' langt: 111era vittg4end~,~ fragan rurieke blott oeh bart
n1yntpolitik~n,. utan .:alla nationalekonolniska .synpunkt.er .,nlaste goras
gaJlande, n~r 'Ulan, lanker ph nodvandigheten av, att gen0111 en be~

g~~ansning ..av: cirkulationsokningen begrilnsa 'den ytterligare' prissteg
ring, SOln annal'S forestal' .

. . Annu . ett par ord angaende det allnlannaprobJeul, S0111. profes
sor Heeksch~r· till sist veeklade. upp.. Jag hal' icke iufor denna fore~

ning haft att tala Oin Sveriges. ekOn0111iska pl~oblenl i. allinanhet utan
blott 01)1 valutaproblelnet. Men for .forsiktighetens skull bar:'jag . pit

pekat, att icke allt var avhjalpt darnled, ty krigets ~varigheter ,und-gil
vi ieke, utan vi kOl~Tnla att lida av brist. pa forsorjning oeh myeket
annat. Men jag bar sagt, att' vi ,icke lltover alJa, dessa svarigheter
on.odigtv:is skola· draga ,pa ,oss~ andra genolll ,inflation av. Val'. valuta.
AIIt-ing talar for atl. inflationen i varlden .oeh guldets· vardesa.nkning,
konlll1a: att. fortfara, oeh d<l galler det for. oss .Htt se till, .. 0111 vj ieke
kunna '. uppratthAlla grllndtanken i februaribeslulet, nanlligen: hittills,
Inen i~ke ,~idare! ,Vi.skola forsoka stanna oeh icke ytterligare for
dyra varorna. Vi ha naturligtvis ntt rakna 11led knappbet ifrAga 0111.
reglforsorjningen : oeh fa: reda oss ll1ed kort111etoder o. d., SOln .pro
fessor Heekscher talade onl. ' Dfirutover tror jag, att en ytterligare
for~fimring av v.alutan drageL~ over tusentals fa111iljer oerhorda svarig
heter, namligen alIa deln, S0111 sitta rued fixerade loner oeh ej kunna
fit i.nkomst~rna att .racka .. till. Det ar i deras intresse, jag gripit. till.
~als 'i -' den. svens:k~ ,yalutafragan.

.l3ankof~llInaktige\l V.' Moll: Jag'sk~11 icke inlata. ,mig. i.den dis
kussion, S0l11 hal" forts mellan· herl~ar Heckscher oeh Cassel. .-on1 bUVlld-:

sa.kI,i,gen l~ent. nationalekonorniska'.sporsmaL Jag. ,~ir ieke 11atioualel\.o_poUli
Men jag bar under den sena_ste~ sva~~a.:, tiden ·-s.okt·: ~·ftlla J11ig o,oj l,onta'kt.
med .,; vara.'~ nat~onalekononler. Jag ,har' fra'n qe~1l· .. ,n1ottagit· vardefulla
uppslag, OCll jag .har.·~.fatt_~Bgna .up.pslag 'granskade;: for :viIket. alIt Jag.,
til' dem t.ack .. skyldig..

Men det. v.ar. icke ,for. atl. saga :1dett.a."jag..b·eg;arde ,ordet; .utan: for
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att yttra l1agra ord i en, fraga, SOHl nara beror riksbanken. Det hal'
i kvalJ ,,-'-~tt~l~t~'; '. ~l;""':fo~iloppning ~'on~ '-at't l~iksb~~k~n' nlatte,", sa langt

det Hr 111oj Iigt, tillgodogoya sig. fordelarna av februaribeslutet i guld
fragan, och nlan bar tidigare klandrat riksbanken for att den ieke i
detta avseen,de gjort sin skyldighet. Jag her d~l att fA fasta uppnlark
s::l.rpJ~e.tep. ,pa r' ctt forbisee~lde, ,son1 111an'pit denna p,unkt gjort sig skyl
dig till. Det var icke den svenska kr0Il:an enS3Ul, det varden ska1tt
dil'taviska krollvalutan, SOUl genonl februaribeslutet frigjordes frAn
beroendet av guldet. ,ri aro bundna av den skandinaviska' Inynt·
konventionen. Sa Hinge denna bestAr, kan r~~spanken icke i. full ut
strackni~lg tillgodogora sig de lnojligheter, SOln guldsparl~ningen, opp
nat, oeh det bar tillaggas, att 0111 riksbal1kens, olnbud, ,llar under
handlingarna i guldfragan fardes Ined Norge oeh Danmark,antytt,
att riksbanken ~~mnade till det yttersta utnyttja. d,essa 1110jligheter,
hade det helt enkelt icke blivit llagon overenskt?11.1melse i guldfra.gan.
Under den tid, sonl sedan cless forflutit, l~ar ,Ulan gjort en hel del
erfarenheter av guldsparrningens foJjd~r oeh. lllojligheter. I ayseende
pa dessa trot' jag, att ll1an inonl l~iksbanken. hay me~'a forstaelse for
den uppfattning, S0111 forfaktats av nationalekonolllerna, iln 111an har
inolll de bAda andra nordiska centralbankerna.

Jag hal' velat saga detta, att nar lllall bedunler riksbankens
goranden och l£ttanden under tideri, sedan guldsparrningel~genonlfordes,
bar 111an taga hansyn till att riksbanken ick'e varit fri. Den har ieke
kunnat, ~lven onl den velat, tillfullo utnyttja de 111ojligheter, SOlll guld
sparrningen oppnat. Darmed bar jag icke velat saga, att riksbanken,
Oin den det kunnat,. borthansynslost utnyttja 'dessa 111ojligbeter.-

.. ... - -. '\~ .. ; ",' • .:. •.~ .::; .' 1.• :.. r • ~ r·· .. _. ' ....



NATIONALE'KONOMISKA FORENINGENS

sammantrade'den 28 december 1916.

Ordforande: ,f.· d. ·Bankofull1naktigerl, Friherre K. LA1VGE1VSKIO.LD.

Till ledf.l1110ter av foreningen invaldes:

Ingenjoren P. O.Holsti,
Bankdirektoren ..cl. Zielfelt,
Godsagaren" G. Sederhol11l,

.. Ingenjoren L. Paltn~,

Docenten E. Huss,
{)verstelojtnanten E. G. 1.Ve'idenhieln~,

. ForsteAktuarien B.· Nystrom,
Riksbankstja.nstemannen J.' B.. Sjoqu'ist,' ~.

Kamreraren A. A'fnner;
Direktoren E. 'Nylande1~,

GeneralkonsulR. Vale'ntin,
Amanuensen J. Thygese1~ och

R. Thygesen,.

,Sedan den 'av herrar revisorer avgivna berattelsen angaende verk
slalld granskningav 1~ 15 aI'S rakenskap blivit foredragen" beviljade

foreningen enligt revisorernas hell1stfillan ansvarsfrihet for forvalt

ningen av foreningens ekonomiska angeHigenheter under nitn111da are

rrill funktion[irer for nasta ar uts~gos:

till ordforande: f. d. Bankofulllnaktigen Friherre K~ La1~ge1~skiold,

» vice ordforande: Direktoren S. Pa,ll1~e,

» ]edanloter av redaktionskonlnlitten: f. d. Kan1111arrattsradet O.

Carleson, Professor D. Davidson" Direktoren F. La'mbert
Meuller och vice Haradshovdin'gen M. Wallenberg,

» sekreterare: Sekreteraren: O. Tornebladh.
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Förteckning

över

Nationalekonomiska FöreninRens Ledamöter
år 1916.

Beskyddare:

Hans Maj:t Konungen.

Förste hedersledamöter:

Hans Kungl. Höghet Kronprinsen.
Hans Kungl. Höghet Hertigen av Västergötland.

Prins Oscar Carl August Bernadotte~

Ständiga ledamöter:

BILDT, H., kammarherre.
JANSSON, C., bankdirektör.
KJELLBERG, C. O., grosshandlare.
LANGENSKIÖLD, K., friherre, f. d. bankofull-

mäktig, (öreitingens Vl~ce o1·dförande.
LILLJEQVIST, R., civilingenjör.

LJUNGLÖF~ K., grosshandlare.
p ALl\iE, J. H., bankdirektör.
ROSEN, E. VON, greve, godsägare.
SWARTZ, C. J. G., universitetsk.ansler.
TA?tfM , G., hovstallmästare.
YNGSTRÖM, L., disponent.

Övriga ledamöter:

ADELSWÄRD, A. T., friherre, f. d. statsråd.
AGRELIUS, O. M., direktör.
AHLBERG, N. J., byråchef.
ALEXANDERSON, A., hovintendent.
ALEXANDERSON, G., f. d: domänfiskal.
ALMGREN, B., direktör.
ALMQUIST, J. A., förste arkivarie.
ALRUTZ, O. R., advokat.' ,
ALSTRÖMER, J., friherre,-'förste sek~eterare i k.

ntrikeRdepartement.et. '

AMELN, C., bankdirektör.
AMNER, A., kamrer.
ANDERSSON, E., jägmästare.
ANDERSSON, K., direktör.
ANDERSSON, T., byråellef.
ARFWEDSON, A. G., bruksägare.
ARFWEDSON, J. E. E.; bankdirektör.
AROSENIUS, E., förste aktuarie.
ASKERGREN, T.- 'A:,' sekreterare.
A lTRELTJ, L., hankdirektör.
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AXELSON, H., direktör.

BAGGE, G., fil. licentiat.
BALJ~E, O. S. S., grosshandlare.

. BECKMAN, E., direktör.
BENcKER'r, H. T., f. d. rådman.
BENCKERT, I{., juris kandidat.
BENCKERT,' R., f. d. bankinspektör.
BENDIXSON, l. O., professor.
BENNICH, G., v. häradshövding.
BERG, A., bankir.
BERG, C., f. d. revisionssekreterare.
BERG, J., kamrer.
BERG, T., prokurist.
B ERGENSTRÅHLE, W. G. E., adjungerad leda-

mot i k. patent- och registreringsverket.
BERGER, S., f. d. kanslisekreterare.
BERGLÖF, E., direktör.
BERGMA N, B. O., justitieråd.
BERGMAN, 1., grosshandlare.
BERGSTEN, N., byråchef.
BERGSTRÖM, D., generalkonsul.
BESKOW, G., direktör.
BESKOW, J., kamrer.
BIESERT, E., ingenjör.
BILLING, M., stadsmäklare.
BJÖRKLUND, G., f. d. expeditionssekreterare.
BJÖRNSTRÖM, J., kansliråd.
BOHMAN, H., justitieråd.
BOHMAN, K., f. d. konsul.
BOSTRÖM, W., legationssekreterare.
BOTHEN, R., kamrer.
BOVIN, K., bankdirektör.
BRISMAN, S., docent.
BROMAN, J. W., direktör.
BURs'rRöM, H., byråchef.
BÄCKSTRÖM, H., f. d. ·professor.
Böös, E. J. NATHORST-, v. häradshöfding.

CARLESON, C., f. d. kammarrättsråd, ledan~ot

av 1"'edakt'l·onslcommitten.
CAULSON, E., bankdirektör.
CARLSON, F., grosshandlare.
CARLSON, M., direktör.
CARLSON, O., direktör.
CARLSSON, B. A., lektor.
CARLSSON, L., jägmästare.
CARLSSON, W., bankdirektör.
CARR, G., direktör.
CASPAR, J., grosshandlare.
CASPARSSON, E., korrespondent.
CASPARSSON, E. F., civilingenjör.
CASSEL, E., f. <l. jllstitieråd.

CEDERBJJAD, E., fil. licentiat, amanuens.
CELSING, F. VON, banktjänsteman.
CERVIN, e., bankir.
CHAMPS, CH. DE, f. d. kommendörkapten.
CRAMER, e., bankdirektör.
CRONEBORG, O., kan slerssek~eterare.
CULLBERG, C. I., bankdirektör.
CYGN LEUS, A. vV., kamn1arrättsråd.

DAHL, S., revisor.
DAHLERUS, E. G., f. d. stadskassör.
DAVIDSON, D., professor, ledarnnt av redaktiou,';-

ko yn'Ynitten.
DE GEER, L., friherre, landshövding.
DE LA GARDlE, R., grefve, f. d. landshövding.
DICKMAN, K., byråchef.
DICKSON, e. R., sekreterare och ombudsman.
DIDRING, W., grosshandlare.
DIEDEN, J. H. E., grosshandlare.
DONDORFF, J., advokat.
DRAKENBERG, G., ·uppbördskommissarie.
DRYSEN, G., bankdirektör.
DUFwA, A. W., kammarråd.

EDEJ.JSTAM, A., justitieråd.
EDLING, N. G. S., revisionssekreterare.
EGERSTRÖM, F. R~, byråchef.
EHRENSVÄRD, Å., greve, envoye.
EKEBERG, L. B., professor.
EKLUND, A., f. d. byråchef.
ELLIOT, J. E., f. d. president.
ELLIOT, N., hovrättsnotarie.
ELMQUIST, H., generaldirektör.
ENEBORG, H., fil. licentiat.
ENELL, O., bankir.
ENGELLAU, J. P., f. d. grosshandlare.
ENGESTRÖM, J. VON, v. häradshövding.
ENGLUND, K .. fil. doktor, direktör.
ENHÖRNING, e. F., bankdirektör.
ERICSON, E. e., inspektör.
ERIKSSON, J. Å., registrator.
ERNBERG, J., regeringsråd.
ESSEN, F. VON, friherre, iorntv. riksrnarskalk.
EWERLÖF, J., byråchef.
E "TERLÖF, O., kabinettssekreterare.

FAGERLUND, A., direktör.
FAHLBECK, P., f. d. profes·sor.
FALK, H. O., regeringsråd.
FALKMAN, O., direktÖr.
FAXE, e., grosshandlare.
FELLENLUS, K. G., kammarskrivare.
FLODTN, J. H., ö\Terdirektör.
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FLODS'l'RÖM, l., byråchef.
FORSGREN, B., e. sekreterare.
FORSSELL, O.. vice auditör.
FOUGSTED'.r, L., kamrer.
FRANCKE, O., grosshandlare.
FRANCKE, R., grosshandlare.
FRIEDLÄNDEH, H., grosshandlare.
FRIES, G., reYisor.
FRIESEN, F. von, juris kandidat.
FRISELL, E., direktör.
FRISK, G., v. häradshövding, bankdirektör.
FRYXELL, K. A., generaldirektör.
FRÄNCKEL, C., direktör.
FÖRSELJUS, G., direktör.

GEBER, H., bankkamrer.
(i:EBER, M., godsä.gare.

GEBER, N. J., fil. licentiat, bokförläggare.
GlDBER, P. A., bankir.
GEIJER, S. G. A., f. d. generalmajor.
GEIJERSTAM, O. AF, hovrättsråd.
GULL, G. H., bankdirektör.
GILLJAM, A., uppbördskolllmissarie.
GJ..IIMS1'lDDT, G., jur. kandidat, olllbndsnlan.
G]~OSEl\IEYBR, A., grosshandlare.
GHANBEHG, K.', konsul.
GRANHOLl\f, H., direktör.
GRANQVIST, M., amanuens.
ChUPENSTEDT, G., v. häradshövding.
GRÖN\VAI.JL, F., fil. doktor, bankdirektör.
GUINCIIARD, J., fil. doktor, direktör.
GUNTHER, E., envoye.
GYLDEN, O., kOlllmendörkapten.

HMGGSTRÖM, A., f. d. kapten.
HAGBERG, H., bankir.
lIAGEN, A. R., landskalnrer.
I-IAGSTRöl\fER,' S., t. f. expeditionl'5chef.
HAHN, B., bankdirektör.
HAIJLBERG, F., bankdirektör.
HALLBERG, 1., fil. doktor.
H'ALLENDORFF, C., professor.
HALLIN, A. J., bankdirektör.
HAMILTON, . II., greve, landshövding.
H Al\IILTON, M., greve, sekreterare i handels-

kan1maren i Gävle.
HAMl\fAR, J., direktör.
HAMMARSKJÖLD, L., överste.
HANSEN, H., grosshandlare.
fIANSSON, J., redaktör.
IIAssELRo~r, P., dispaschör.
HEOKSCHER, E. F., professor.
HEOKSOHER, I., generalkonsul.

JIEDERSTJEltKA, C., landHhö"dillg.
HEDLUND, .H., redaktör.
HEIl\fBURGER, HJ., ingenjör.
HELLNER, J., f. d. justitieråd.
HEMBERG, J., byråassistent.
HENNINGS, E.~ amanuens.
I-IERLITZ, K., v. häradshövding.
HERNl\IARCK, A., disponen t.
HERNl\:IARCK, G. G., kamrnarrättsråd.
HERSLO'V, G., fil. doktor.
HERZOG, P., generalkonsu1.
IfEYl\:IAN, B., juris kandidat, sekreterare.
HEYMAN, Ii., aktuarie.
HILDEBRAND, K., fil. doktor.
HIRSOR, A., fil. kandidat, sekreterare.
JIIRsoH, 1., grosshandlare.
HIRSCH, O., ingenjör.
HIRSOH, O., 111usikförläggare.
HOLSTI, P. O., ingenjör.
HOIJTERl\:fANN, O., kabinettskarnnuuherre.
HORNGREN, L. fl;, grosshandlare.
HULTGREN, C., kansliråd.
HULTMAN, I., statistiker i riksbanken.
lIuss, E, docent.
Iluss, G., byråchef.
HUBNER, E. L. F., kOllunerserårl.
HÅKANSSON, J., bankir.
HÄGGLUND, J. A., sekreterare och ombudsman
H~iGGLÖF, R., v. häradshövdIng.
11:ÖGIJUND, O. M.) fil. doktor, grosshandlare.
JlöJER, T., kansliråd.

ISAKSON, A., inspektör i )1Jngelska Lloyd.

JANSSON, M., fil. doktor, förste aktuarie.
JEANSSON, J., vicekonsul.
JEANSSON, TR., disponent.
J OCHNICK, .J. G. A. AF, genera,ldirektijr.
JOHANSSON, B. B., direktör.
JOHNSON, A. A:son, generalkon~nl.

,JOHNSON, H. A:son, konsul.
,} ONSSON, O., f. d. bankofulhnäktig.
JOSEPHSON, HJ. S., grosshandlare.
J08EPHSON, J., grosshandlare.
JUHLIN, J. IVI., godsägare.
JUHLIN I)ANNFBLT, H. J. B:son, profer:;~or.

KAS'r.ENHJ.{EN, C. O. F., f. d. kalllrer.

KEMPE, F., fil. doktor.
!{EMPB, ~., grosshandlare.
I{EY, H., fil. doktor, redaktör.
KEY-ÅBERG, K., f. d. byråchef.
KINANDER, .E., v. hä.radshövding~
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I{INBERG, L. O., grosshandlare.
I{INNANDER, O., v. häradshövding.
I{JELLBERG, E., juris kandidat.
KJELLBERG, J., bankdirektör.
I{LERcKER, C. F. AF, envoye.
I{oEHSNER, A., professor.
KOLMODIN, A., bankdirektör.
KORAEN, A., juris kandidat, omblldslllan.
l(RJEPELIEN, E., assessor.
KREUGER, I., civilingenjör.
KRUHS, K. F., direktör.
KRUSENSr.rIERNA, F. VON, bankinspektör.
KUYLENSTIERNA, O., major.

LAGERBJELKE, J. G., greve, riksgäldsfullmäk-
tig.

LAGERCRANTZ, G., sekreterare.
LAGERHEIM, A., f. d. generaldirektör.
LAGER"VALL, B., v. häradshövding.
LAMBERT-MEuLLER, F., direktör, ledamot av

1·e(lakti()ns7contll~itten.

LAl\fl\I, H., grosshandlare.
LANDEN, O. W., landskamrer.
LANDIN, J., handelsken1ist.
LANGBORG, E., protokollsnotarie.
LARSON, A., grosshandlare.
LARSSON, E. F., grosshandlare.
LAURIN, P. J. G., överdirektör.
LEH1rIAN, M., revisor.
LETTSTRÖM, H., advokat.
LE\VENHAUPT, G. E., greve, godsägare.
LILTENBERG, A, aktuarie.
LILlENBERG, N., revisionssekreterare.
LILJA, C. B., bankdirektör.
LINDGREN, R., bankofulln1äktig.
LINDMAK, A., konteramiral.
LINDSTEDT, A., f. d. regeringsråd.
LINDSTEDT, A. \\T., kamrer.
LINDSTRÖM, A., bankir.
LITHANDER, E., grosshandlare.
LJUNGBERG, O., t. f. kanslisekreterare.
LJUNGGREN, C. J., hovauditör.
LJUNGGREN, C. J. F., vicekonsul.
LJUNGLUND, L., redaktör.
LovEN, E., grosshandlare.
LOVEN, J., grosshandlare.
LovEN, S. A., direktör.
LUNDBERG, F., fil. doktor, direktör.
LUNDBERG, K., direktör..
LUNDBOHM, H., fil. doktor, disponent.
LUNDSTRÖM" U. F., godsägare.
LUNDVIK, V;, jur. och fil. kandidat.
LURECK) S., civilingenjör.

LÖF, N. \V., direktör.
LÖFGREN, B., kamrer.
LÖFGREN, E., advokat.

MALM, P. L., stadskamrer.
l\IANNERFEJ.JT, C., fil. kandidat, aktuarie.
lVIARCUS, 1\1., förste aktuarie.
MARTIN, E., v. häradshövding.
~IATHIASSON, N. P., direktör.
MATTON-SJÖBERG, N., bankdirektör.
MAY, J., överdirektör.
!\tIEURLING, C. H. F., direktör, kapten.
lVIoLANDER, G. A., grosshandlare.
MOLL, V., bankofullmäktig.
MONTEL~US, G., civilingenjör.
}\iIORSSJNG, l., advokat.
MÖRK, A., f. d. bankkassör.
MÖRNER, K. A. G., greve, expeditionl:')cllef.

NACHMANSON', ~., bankdirektör.
NEHRMAN, .A.• W., bankdirektör.
NILSSON, R., grosshandlare.
NORBERG, R. E., bankofulhnäktig.
NORDENFELT, P., ingenjör.
NORDENSON, E., lned. doktor.
NORDLINDH, A., fil. doktor, kanslisekreterare.
NORDSTRÖM, C. F. T., f. d. landshövding.
NORD\VALL, B., kamrer.
NOREN, H. L., disponent.
N OREN, W., hovrättsassessor.
NORIN, G. A., v. häradshövding.
NORMAN, K. E., aktuarie.
N ORRMAN, S., matematiker.
NORRMAN, S., sekreterare.
NORSTEDT, E., bruksägare.
NYLANDER, E., direktör.
NYSTRÖl\I, B., förste aktuarie.
NYSTRÖM, B. A., civilassessor.
NYSTRÖM, }\il., bankdirektör.

OD~NCl{ANTS, L. A., bankdirektör.
ODENRICK, .J. F., grosshandlare.
OLIVECRONA, .A.•, häradshövding.
OLROG, T., grosshandlare.
OLSSON, A. F. N., advokat.
OLSSON, E. A. F., direktör.

PALl\lE, G., e. o. hovrättsnotarie.
PALME, INGEGERD, nlagister artiUlll.
PAIJME, L., ingenjör.
PAL1rIE, S. T., direktör, ledamot av 'reda7ctioJls

7r:ommiffen.

PALMGRE~, H., regeringsråd.
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P A1J\IQVIST, G., direktör.
p ALl\ISTIERNA, E. K., friherre, kapten.
PAUES, E. VV., jur. och fil. kalldidat~ e. o. hov-

rättsnotarie.
PHILIPSON, M., bankdirektör.
PHILIPSON, vV., v. häradshövding.
PHRAGMEN, E., f. d. professor, direktör.
PINEUS, C. 1\'1., dispaschör.
PRINTZSK'ÖLD, O., riksmarskalk.
PRIPP, L., v. häradshövding.

ItAAsCHOU, T., direktör.
RABE, P. R., v. häradshövding.
RAMSTEDT, V., grosshandlare.
RAPHAEL, A., fil. doktor.
RAPPE, O. L., friherre, bankdirektör.
RETTIG, H., kansliråd.
REUTERSWÄRD, G., löjtnant.
REUTERSWÄRD, vV., kanslisekreterare.
RIBBING, G., häradshövding.
RIBEN, K. A., v. häradshövding.
ItIcHERT, J. G., f. d. professor.
ROBERG, T., konsul.
ROMAN, A. J., ingenjör.
l.:toos, A., häradshövding.
Roos., O. W., byråchef.
RooTH, l., e. o. hovrättsnotarie.
ROOTH, O., direktör.
RORMAN, H., fil. doktor.
ROSSANDER, C. A., ingenjör.
ROTHLIEB, C., amanuens.
RUBEN, G., bankir.
RYDBECK, O., bankdirektör.

SACHS, J., direktör.
SAHLIN, M., landshövding.
SALANDER, N., banktjänsteluan.
SA:MZELIUB, W., juris kandidat.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SANNE, K., alnanuens.
SCHEDIN, E., f. d. bankdirektör.
SCHNELL, C., grosshandlare.
~CHULTZ, H., direktör.
SCHUMACHER, G. W., juris kandidat, anlanuent;.
SCHUMACHER, G. W., direktör.
SCHUMBURG, R., f. d. konsul.
SCHvVERIN, W. G. VON, friherre, godsägare.
SCHÖNl\IEYR, G., bankdirektör.
SEDERHOLM, G., godsägare.
SERRANDEU, M., civilingenjör.
SETH, P. VON, justitieråd.
SE'rTERGREN, G., juris kandidat.
SETTERWALL, A., kapten.

SILFVERS'VÄUD, E., revisor.
SJÖDAHL, J., grosshandlare.
SJÖQ,UIST, J. B., riksbanks~iänsteInan.

SJÖSTEDT, C. H., bankdirektör.
SJÖSTRAND, E., förste aktuarie.
SKARSTEDT, S. A., justitieråd.
SKOGMAN, Ko, friherre, kanHliråd.
SMERLING, G. Wo, v. häradshövding.
SMITH, O., fil. doktor.
SOHLMAN, H., redaktör.
SOl\fMELIUS, M., direktör.
STEDT, N., direktör.
STERKY, C. E., krigsråd.
STIEBEL, B., försäkringsdirektör.
STJERNBERG, :N. F., professor.
STOCKENBERG, J., v. häradshövding.
S TOCKl\IAN, G., bankdirektör.
STOCKMAN, S., fil. kandidat.
STOLPE, C. M. G., direktör.
STRANDBERG. G., bankir.
STRIDSBERG, E., byråchef.
STRÖM, N., direktörsassistent.
STÄLFORS, H.) t. f. professor.
SUNDBERG, E., amanuens.
SWARTLING, A., disponent.
SWARTLING, J., bankdirektör.
SVEDBERG, C., grosshandlare.
SVEDBERG, O. J.~ grosshandlare.
SVEDELIUS, A. Go, f. d. landshövding.
SVENSEN, E., skriftställare.
SYBERG, F., vicekonsul.
SYDOvV, E. Go VON, bankdirektör.
SYDOvV, HJ. VON, v. häradshövding.
SYDOvV, O. VON, statsråd.
SÖDERBAUM:, B., direktör.
SÖDERBERG, E. G. VV., ledanlot i k. Lali~ill.

spektionen.
SÖDERBERG, J. E., f. d. förste aktua.rie.
SÖDERBERG, K. G., fil. doktor.
SÖDERBERG, O. A., f. d. generalkonsul.
SÖDERGR~~N, S., juris kandidat.
SÖDERLIND, G., byråchef.
SÖRENSEN, N. G.~ grosshandlåre.

1'Al\Il\1, A., f. d. kontrolldirektör.
'fAl\1l\1, C. G. A., friherre, f. d. överstrlthållare.
'rAMM, H. S., bankdirektör.
'l'ERSERUS, E., bankdirektör.
'fHEMPTANDER, H., expeditiollf;chef.
THIF~L, A., direktör.
THoRsTENsoN, A. G., revisor.
THULIN, C. G., generalkonsul.
THURESSON, E., löjtnant.
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THYGESEN, J., amanuens.
THYGESEN, R., an1.annens.
TIGERSCHIÖLD, H., kansliråd.
TILLBERG, l{', v. häradshövding.
TISELL, G., redaktör.
TONDEN, A., amanuens.
TOREN, l{., bankdirektö'r.
TRANCHELL, C., direktör.
'fRANCHELI.J, C. F., ingenjör.
TREFFENBERG, E., ad vokat.
TÖRNEBLADH~ C., sekreterare, (oreniuYClls 8ek

rctcrllrf..

ULMGltEN, C. A., bankdirektör.

YALENTIN, I., direktör.
VALENTIN, R.~ generalkonsul.
\TE1{,STEEGH, A. N., bruksägare..

'iVACH'l'MEISTEI{" H. H:~ON, greve, general-
direktör.

\VÅDSTEIN, T., bankokomnlissarie.
\VAHI.JBERG, F. IL, bankdirektör.
\VAHLIN, C. A., grosshandlare.
\VAHLIN. C. A., kanslisekreterare.
\V AHLS'l'UÖM , R., extra jägnlästare.
\VALIJENBERG, A., ryttmästare. '
\VALLENBERG, G. O,) envoye.
\VAI..JLENDERG, K., utrikesminister.
\VALI..JENBERG, M., v. häradshövding, fÖ1·cn/n.

.<Jens ordförande.
'rVAIJLENBERG, O., kapten.
VVALLENBEHG, V., ingenjör.

,VALJJNER, J., e. nktuilrie.
\V ALLROTH, K. A., nlyntdirektör.
VvANBERG, T., registrator.
\VEIDENHIELM, E. G., överstelöjtnant.
VVEINBERG, E., godsägare.
\VESTRING, H. G., f. d. justitieråd.
\VICHl\IAX, C. P. O, bankdirektör.
VVICKSELL, K., f d. professor.
VVIDEEN, A. R., kamrer.
\VIDEN, P. G., advokatfiskal.
",VIKSTRÖl\f, C., grosshandlare.
V\T1LLBORG, W. R., kapten.
WINBORG, T., fabriksidkare.
W ÅHLIN, S., kammarrättsråd.

ZETHELI us, E. G., f. d. kanslisekreterare.
ZETHELIUS, 11'.) överdirektör.
ZETHRJEUS, A. H., b3nkir.
ZETTERLUND, C. R., kontorschef.
ZIELFELT, A., bankdirektör.

ÅKERHIELM, L., friherre, f. J. prel:;idellL
ÅKI~RLUND, :E., godsngare.
ÅKEIU\IAN, l~., f. d. generaldirektör.
Ål\iARK, K., aktuarie.
ÅSTRÖM, A., docent.

ÖHl\lAN, E., grosshandlare.
ÖHl\IAN J:Olt, E., bankir.
ÖSTBERG, G. F., godsägare.
ÖSTBERG, J., f. d. kamlnarrättsråd.
ÖSTERGREN, A., statskonsulent.


