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.NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 18 januari 1921.

Ordforande:

f d. Bankofullmaktigen FriJterre K. LA1'lGENSKIOLD.

Foreclrag holls av Overdirektoren P. G. Laurin om:

Socialforsakringen.
,Vid foreningens sista sammantrade uppvisade prof. Brisman, att en
viktig . orsak till den radande kapitalknappheten vore den rninskning i
kilpiialbildningen~ som blivit en foljd av att de klasser, som fBrut: foretradesvis varit de kapitalbildande, blivit ekonomiskt forsvagade och att
de khisser, som fatt sin stallning forbattrad, okat sin konsumtion, i man
som- inkomsterna vuxit, och salunda icke mera an forut bidroge t~ll bildandet av nytt kapital.
-Ar detta riktigt, ar det tydligen en fraga av stor nationalekonomisk
betydelse, hur man skall kunna forma sistnamnda klasser, d. v. s.- folkets
breda lager, till storre sparsamhet.
Detta ar en anledning till att jag foreslagit foreningens styrelse att
tillforemal for dagens forhandlingar valja socialforsakringen, speciellt
pensionsforsakringen. Ty om clenna kan ordnas sa, att den at flertalet
bereder pensioner, som sta i rimligt forhallande till deras nledelinkomst
under forsakringstiden, sa komma de forsakrades avgifter att utgora ett
betydande tillskott fran de breda lagren till okningen av nationens formogenhet.
~1en aven de ovriga grenarna av socialforsakringen, namligen sjukoch olycksfallsforsakringen, "aro av den' genomgripande betydelse for vart
naringsliv, att det synes onskvart, att den nationalekonomiska foreningen
agnar dem sin uppmarksamhet. Som bekant har en kommitte tillsatts
sistlidne host med uppdrag att utreda fragan om socialforsakringens omorganisation. Man kanske darfor inenar, att det ar mindre lampligt att
nu diskutera fragan, innan utredningen foreligger. Men jag kan ej dela
I -
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denna mening, utan anser tvartom, att det ar synnerligen 'onskligt, att
en sa viktig sak dryftas, medan utredningen pagar. Nar val ett kommitteforslag foreligger, ar det, sasom erfarenheten visat, mycket svart for
avvikande meningar att gora sig gallande, darfor att ingen allmannare kannedom om problemen finnes. Det kan ej vara lyckligt, att fragans losning blir
i sa hog grad beroende av den mening, som utbildas inom en sluten kom~mitte. Det maste vara gagnellgt, att den' dryftas mera allrnant i 'god tid,
sa att de, som hava for~tsattning att bilda sig nagon egen mening, ej
sta oforberedda, nar kommitten ar fardig rned sin utredning. Fragans
forsakringstekniska sida tillhor ett kunskapsomrade, som ar relativt frammand.e for de fiesta, sa att man i allmanhet ej kan, bedoma vilka olika
'mojIigheter, ' som' finnas for problemens losning. Men detta borde fcke
avhalla dem, som aro socialpolitiskt och nationalekonomiskt intresserade,
fran att soka tranga in i fragan. Ty det forsakringstekniska spelar dock
endast en unclerordnad roll, i 'det forsakringsteknikern endast har att anvisa, hur det skall utforas, som' socialpolitikern och nationalekonornen
finner ollskvart och lampligt:
Da jag nu gar att framlagga mina tankar om hur man skulle kunna
:undanroja . def nuvarande systemets vasentligaste brister ur socialpolitisk,
:nf:ltionalekonomisk och organisatorisk synpunkt, sa inser jag naturligtvis,
att mycket' maste vara att invanda ',mot mina forslag, bland annat dar-for
att jag ju icke kunnat gora de utredningar, sam pa fiera punkter aro
nodvandiga~ A.ven om intet' av mina positiva forslag skulle vid. provningbefinnas lampligt, hoppas jag, att de dock skola hava bidragit till
fragornas belysning.
OlycksfallsftrDen korta tid, som' star till mitt forfogande, tvingar tnig att rorande
siikring.
olycksfallsforsakringen inskranka mig till att papeka vad jag anser ,.;vara
viktigast ifraga om dess organisations forenkling.
En var arbetare ar enligt nu gaUande lag tillforsakrad viss ersatt,ning for olycksfall i arbetet. Det ar riksforsakringsanstalten sam svarar
for forsakringen, dar ej arbetsgivaren teckD:at forsakring i nagot for andarnalet bildat omsesidigt bolag.
Summan avo alla avgifter till riksforsakringsanstalten och till de omsesidiga bolagen uppgick ar 1919 till ungefar 17 miljoner kronor, ungefar lika fordelade a ena sidan pa riksforsakringsanstalten och a andra sidan
pa, de omsesidiga bolagen. Summan av alIa forvaltningskostnader uppgick till 31/2 miljoner kronor eller ungefar 20% av avgifterna. Darav
foll blott 3/4 miljon kronor pa de omsesidiga bolagen, aterstoden pa
riksforsakringsanstalten och forsakringsradet.
En omkostnadssats av 20% ar enligt minmening alldeles for hog
for en socialforsakringsgren .och visar, att densamtnas organisation at
olamplig.
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Riksforsakringsanstalten har papekat, att omkostnaderna skulle kunna
nedbringas, om arbetsgivarnas ratt att teekna forsakring i omsesidiga ·b6·. lag· upphavdes oeh salunda all f6rsakring skulle tagas i riksforsakringsanstalten Men detta vilja a andra sidan ej arbetsgivarna medgiva, .enar
de frukta, att dylikt monopol skulle fordyra forsakringen for demo
Aven om man enbart genom att giva riksfor~akringsanstalten monopol. kan nedbringa omkostnaderna, skulle dessa dock enligt min menill'g
bliva alltfor hoga. Grundfelet i organisationen ligger djupare an sa, namligen dari att forsakringen sk!all bestridas med avgifter av arbetsgivarna, »som med hansyn till arbetets farlighet i allmanhet oeh till de
sar~kilda forhallanden, under vilka det bedrives, provas vara erforderliga
for betaekande av den. risk, som forsakringen avser». Dessa lagens ord
medfora, att riksforsakrings~nstalten, aven om den finge monopol, maste
icke blatt indela yrkena i en mangd olika klasser utan aven inOin varJe
klass rakna med olika farlighetsgrader oeh mycket ofta gora specialtarifferingar, sam grunda sig pa sarskilda inspektioner, med andra ord riksforsiikringsanstalten maste arbeta efter samma principer som ett enskiltforsiikringsbolag., Detta maste nodvandigt.medfora mycket hoga forvaltningskostnader.
Och man kan aven forsta, att arbetsgivarna ej vilja medgiva att riksforsak.ringsans~alten far monopol, om de skola vara underkastade en dylik tariffering,
sam trots all darpa nedlagd omsorg oeh 'dyrbar statistisk bearbetning av
insamlad erfarenhet ej kan bliva annat an i viss man godtyeklig. Det
ligger namligen i sakens natur, att ingen forsakringstekniker kail saga,
vad den ratta forsakringsavgiften ar, vad inflytande skaligen bar tillmatas
sad~na omstandigheter som, for att citera lagkommentarens· ord, »atbetslokalernas rymlighet och belysning, beskaffenheten· av forefintliga trans-missioner och hissar Dch andra transportanordningar, andamalsenligheten
av, trappor, utgangar m. m., den allmanna ordningen, arbetsintensiteten,
arbetsledningens intresse for arbetarnas basta ifraga om forhindrande' av
olycksfall eller botande av olycksfallsskador m. ffi. d.... en mahgd andta
omstandigheter, som ej kunna fullstandigt angivas» .. I foljd av det stora
spelrum, som salunda finnes for forsakrings'givarens subjektiva mening om
riskens storlek, maste det fo~ arbetsgivarna vara av myeket stor betydelse,
att det finns mojlighet for dem att taga forsakring' i sina egna omsesi- .
diga bolag oeh salunda undga riksforsakringsanstaltens tariffering.
Jag menar emellertid, att man skjutit over mg}et, nar man i lagen
uppstallt sadana krav
avgiftens forsakringstekniska riktighet. Vill staten nedbringa forvaltningskostnaderna sa myeket som mojligt, bor den
avsta fran sadan minutios tariffering, som ar nodvandig for ett enskilt
forsakringsbolag, som arbetar i konkurrensmed andra. Staten bor anvanda en forenklad tariff, SOin grundar sig pa en uppskattning av de
olika yrkenas eller yrkesgruppernas medelrisker, da driftsanordningarna
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aro goda. Tillaggsavgifter. bora icke paforas for daJiga driftsanordningar dessa bora beivras av yrkesinspektionen, ej tolereras mot hogre avgift.
Avgiftsreduktioner bora icke heller medgivas - i stallet bor det vara medgivet den storre arbetsgivare, sam det vill, att efter anmalan hos riksforsakringsanstalten och mot stallande av godkand sakerhet slippa avgift
och i stallet sjalv svara gentemot riksforsakringsanstalten for de ersattningar, som denna kan komma att tilldoma hans arbetare. Ratt att sta
sadant ansvar bor tillkomma endast de storre arbetsgivarna (som sysselsatta t. ex. mer an 5 arsarbetare), under det de mindre bora vara skyldiga
att erlagga avgifter till riksforsakringsanstalten enligt z: lagen intagen tariff,
som bor goras formanlig for dem och med avseende pa dem sa enkel, att
avgiftsdebiteringen kan ske i samband med skattedebiteringen pa grund av
arbetsgivarnas deklarationer angaende antalet under foregaende ar lejda dagsverken och avloningssumman darfor. De storre arbetsgivarna skola avgiva sadana deklarationer till riksforsakringsanstalten, med avloningssumman fordelad pa tariffens riskklasser, varefter riksforsakringsanstalten pafor dem avgifter for foregaende ar, darest de ej da stodo sjalvrisk.
Genom denna reform blir riksforsakringsanstalten ensam om att bestamma over alla ersattningar, som om den hade forsakringsmonopol.
Men de storre arbetsgivarna kunna fortfarande hava samma nytta som
nu av sina omsesidiga forsakringsbolag, i det att den sakerhet de skola
stalla for sitt atagande att svara for sina arbetares ersattningar bor kunna
besta i forsakring i sadant bolag, varigenom detta overtager detta ansvar.
Om, sasom jag ovan antytt, tariffen gores formanlig for saval de
mindre som de storre arbetsgivarna ocb riksforsakringsanstaltensaknar
ratt att palagga tillaggsavgifter, sa kommer staten kanske att fa otillrackliga avgifter. Men den del av forsakringskostnaden, sam staten i sa fall
far betala med vanliga skattemedel, kompenseras darav, att aven de forvaltningskostnader minskas, sam den nu ·far betala med sadana medel.
Storsta delen av riksforsakringsanstaltens arbete med registrering, bokforing ocb statistik bUr onodig genom reformen, vilket ju representerar
en betydande nationalekonomisk vinst.
Den ftrsiikSom bekant fordras nu avgift for pensionsforsakringen av alIa, aven
r~e~ av?,ift av dem som hava ingen inkomst aIls, blott de fyllt 16 are De forsakrade,
or renstonsftrsakn"ngen. som erlagga 'minsta afgiften 3 kronor, beraknas ar 1920 vara 1,660,000.
Det ar tydligt, att 1hsamlingen och bokforingen av denna massa sma avgifter skall medfora ett arbete oc~ en kostnad, som aro orimligt hoga i
forhaHande till dessa avgifters summa och till de pensioner, som genom
dem astadkommas. Den hogsta pension, sam nu kan erhallas genom
dessa avgifter, ar ungetar 50 kronor fran 67 ars alder.
Men aven de ovriga 1,725,000 forsakrade erHigga sa sma afgifter,
att -ingen pension blir tiHracklig for pensionstagarens forsorjning· (den
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hogsta mojliga ar 200 kr.). Alla pensioner behova darfor kompletteras
genom bidrag av det allmanna, s. k. pensionstillagg.
Pa sina hall ha nog dessa forh~Ulanden vackt sympati for den tanken,
att man kunde helt slopa alIa pensionsavgifter och lata pensionerna i sin
helhet bestridas med vanliga skattemedel.
Men om ingen avgift (eller sasom nu otillracklig avgift) kraves, ar det
av nationalekonomiska skal omojIigt att astadkomma pensioner, som blivatillraekliga for pensionstagarens forsorjning. Ty de belopp, som harfor
erfordras, liro sa enorma, att nationen ej kan uppbringa dem, med mindre
nationalformogenheten okas. Det kan ej nog betonas, att detta ar ett
ofrankomligt villkor. Nationen ar nu for kapitalfattig for att giva sina
invalider oeh aldringar en anstandig bargning. For att astadkomma den
erforderliga okningen av nationalformogenheten fordras ett allmant deltagande i sparandet. Darfor aro forsakringsavgifter nodvandiga.
Vidare rna framhallas den stora moraliska betydelse, som torde ligga
dari, att det kraves, att den som det kan ar skyldig att sjalv spara for sin alderdom och for eventuell invaliditet i fortid. Men skall man kunna uppratthalla
detta krav, maste man a andra sidan undvika att fordra avgift av den,
som har sa lag inkomst, att det maste anses oskaligt att fordra av honom att spara nagot av det HIla han har, som kanske knappast ar tillrackligt for hans nodvandiga behov for dagen.
Det framgar av det nu sagda, att jag anser det nuvarande avgiftssystemet forfelat. Man bor a ena sidan bortt~ga alIa avgzfter for dem,
sam hava z"nkol1zster under en viss grans, oeh a andra sidan vasentlz"gt
hqja avgifttrna for de ovriga. Var gransen mellan avgiftsfri oeh avgiftspliktig inkomst bor sattas, far bero pa en utredning om arbetsfortjansterna
bland folkets breda lager. Gransen bor valjas sa, att flertalet atminstone
tidvis oeh· siirskilt i J1ngre ar, da avgifterna hava hogsta yarde for pensioneringen, komma over gransen. En sadan utredning har jag naturligtvis icke kunnat astadkomma. Men det synes mig sannolikt, att gransen
ej behover sattas lagre an 1,000 kronor. Det ar darfor denna grans jag
antager vid exemplifieringen av forsakringssystemet, sadant jag tanker
mig det.
Avgiften for inkomst over 1,000 kronor tanker jag mig vaxa procentuellt med inkomsten, tills den nar ett visst maximum, da den ej vidare vaxer med inkomsten. For att kunna exemplifiera systemet antager
jag, att avgiften for ogzlt person ar 4 % av det belopp, varmed inko1nsten
overstig{r 800 kronor. Vad de gifta betraffar, tanker jag mig, att rnannen
skall erHigga avgift for bade sig oeh hustrun efter deras sammanlagda
inkomst. Avgiften bestammes sasom for ogift person. Varje avgift avrundas till narmaste hela krontal.
Denna avgiftsregel innebar, att avgiften ar 3 % av inkomsten, om
O
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Det synes mig klart, att man bor soka stalla det sa, att arbetsgivarna i viss utstraekning bliva ansvariga for sina arbetares avgiftsbetalning, nagot sam ju aven varit pa tal med avseende pa deras skattebetalning. Jag kan ej ga narmare in pa denna fraga, men vill dock gora
foljande antydan om hur jag tanker mig dess losning. Jag ·antager, att
varje avgift delas i hogst t. ex. 8 delavgifter, var oeh en pa minst8
kronor. Delavgifterna forfalla med en manads mellantid a dagat, Som
aro desam1;I1a for hela riket. Senast pa den forsta, delavgiftens forfallodag skall varje avgiftsfri forsakrad (utom gifta kvinnor oeh den som icke
fylIt 20 ar) uppvisa 'sin forsakringsbok for uppbordsmyndigheten fOJ; erhallande av anteekning om sin\ avgiftsfrihet for aret.Varje arbetsgivare,
sam i sin tjanst haft en forsakrad person under mer an en halv rnanad
sedan sista forfallodag for en delavgift, ar ansvarig for erHiggandet ,av
hans nasta delavgift oeh har ratt att inbetala densamma for honom' mot
avdrag a: hans avloning.
Till sist rna framhallas, att forsakringens effektivitet givetvis ·blirberoende av den omsorg, varmed uppbordsniyndigheterna uppfylla sinaaligganden, oeh ej minst av taxeringsmyndigheternas arbete. Fragan om
hur en sakrare oeh rattvisare taxering skall kunna astadkommas stat ju
redan av annan anledning pa dagordningen, men far genom forsakringsreformen okad betydelse.
Forsakrings. Soeialforsakringen avser att skydda den forsakrade mot att komma
ftrmaner. i nod, nar arbetsformagan forloras.
Sadant skydd kan den enskilde i viss man bereda sig genom. frivillig sparsamhet eller forsakring.
Da det ganer att bestamma den obligatoriska soeialforsakringen,s omfattning, bar man darfor undersoka, i vilka fall av arbetsformagans forlust
det ar svarast for den enskilde att genom egen fortanksamhet skydda sig
mot nod. Dessa risker bora tydligen i framsta rummet omfattas av soeialforsakringen. Denna bor ieke utstraekas till de mindre riskerna, for
vilka den enskilde kan jamforelsevis, latt skydda sig utan hjalp av socialforsakringen. I varje .fall bar sadan utstraekning ieke ske, forr an ett
effektivt skydd mot de svarare riskerna astadkommits.
Till de storre riskerna' hora forst oeh framst:
I) risken av langvarig sj ukdom,
2) risken av varaktig arbetsoformaga i fortid,
3) risken. av att pa alderdomen sta utan existensmedel.
Jag har har ieke namnt risken av kortvarig sjukdom. Forsakringen
for kortvarig sjukdom vill jag alltsa utesluta. En var, som har nagot
storre inkomst an han nodvandigt behover for sitt uppehalle, bor kunna
astadkomma en sparpenning, som motsvarar den under en kortare .sjukdom forlorade arbetsfortjansten. Oeh de statsunderstodda sjukkassorna
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bereda tillfalle att pa formanliga villkor forsakra sig om .sjukhjalp intill
go:e.. sjukdagen. Hartill kommer, att det allmanna bereder sjukvard,
kostnadsfritt eHer till billigt pris at de mindre bemedlade. De atgarder,
sam,. :fran det allmannas sida ytterligare bora vidtagas for att bereda de
mindre bemedlade hjalp under kortare sjukdom, synasmig darfor bora
folja ..dessa linjer:
forbattring· av de offentliga SJ·ukvardsorganisationerna,
i?kat understod at de frivilliga SJ·ukkassorna.
. Det synes ieke finnas anledning att overgiva dessa linjer for att i
stallet ,infora obligatorisk forsakring aven for kortare sjukdomar efte(
monster av, land, dar det allmanna gjort myeket litet for de mindre bemedlades sjukvard. Aven o~, sam jag tror, sadan sjukforsakring skulle
kunp.aorga~iseras vasentligt enklare an enligt sjukforsakringskommittens
forsl~g. sa kraver den dock ovillkorligen en enarm organisation, sam slukar ofantliga summor, vilka battre kunna anvandas direkt till sjukvardens
forbattrande eller till beredande av battre forsakring mot de storre riskerna. Man maste taga hansyn till att nationens resurser aro begransade t
att man koneentrerar sig pa att hjalpa, dar behovet 'ar storst. Hartill kommer, - oeh det torde vara en ganska viktig synpunkt - att for~
sakring just mot de korta sjukdomarna torde vara den, som har lattast
att vinna stor frivillig anslutning bland de breda lagren, darfor att sadana
sjukdo·mar sa ofta forekomma, att gagnet av sadan forsakring ar vida. patagligare fo.r en var an nodvandigheten av forsakring mot de mera saHan
forekommande langa sjukdomarna. Det synes darfor finnas grundad anledning att vanta, att om den frivilliga sjukkasseverksamheten far fortsatta oeh far okat statsunderstod, sa skall den kommaatt omsluta aUt
storre kretsar oeh dess redan nu stora betydelse ytterligare okas.
Helt annorlunda ligger saken i fraga om langvariga sjukdomarl D~
medfora sa stor ekonomisk forlust, att det ej lampar sig for sjukkassorna
att overtaga forsakring daremot. Har kan darfor de mindre bemedlades
behov ieke tillgodoses annat an genom allman sjukforsakring. Darfor
bor forsakringen giva sjukhjalp efter den go:e sjukdagen, alltsa trada in,
nar den frivilliga sjukforsakringen upphor. Om den obligatoriska sjukforsakringen inskrankes hartill, blir cless organisation enkel oeh latthanterlig,: i det att endast 4 a 5 % av alIa sjukdomsfall raeka over den 9O:e
sjukdagen.
Ave~ varaktz"g arbetsoformaga medfor
stor ekonomisk forlust, att,
den mindre bemedlade svarligen kan skydda sig mot denna risk genom
egen fortanksamhet. Skulle man vilja gora det genom frivillig forsakring, skulle denna bliva alltfor dyr, sarskilt om man ej toge den redan
vid unga ar. Men for den, som ar ung oeh stark, synes faran av att
bliva invalid sa avlagsen, att det ar naturligt, att han ej tanker pa att
forsakra sig daremot. Nagra arbetsgivare ha berett sina anstallda sadan
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fors:akring, men aven for arbetsgivarna moter 'det stora svarigheter att
ordna den p~ tillfredsstallande satt. Har ar darfor den obligatoriska forsakringen nodvtindig.
Va~ slutligen angar alderdomspensioneringen, galler darom detsamma,
so m' nu sagts am invalidpensioneringen.
Fa grund av det anforda anser jag, att socialforsakringen'bor bereda
SJ'ukpenning efter '90:e SJ·ukdagen, invalidpension och alderspension.
. Emellertid ar det endast av utrymmesskal, som jag i deona -korta
oversikt utesluter 1noderskapsforsiikring. Det vallar ingen- svarighet att inordna den i forsakringssystemet, sadant jag tanker mig detsamma.
I fraga am forsakringsformanens belopp "tanker 'jag mig foljande
bestammelse :
lnvalid- och alderspension tiro lika stora och besttimmas forsiikringstekniskt, sa att, de motsvara de erlagda avgifterna. Sjukpenningen utgor
7/ 365 av den blivande pensionen~
Det forefaller rnahanda som en nackdel, att pensionen enligt mitt
forslag skall beraknas forsakringstekniskt och 'ej sam nu efter en i lagen
intagen regel, sam ar sa enkel, att den ar begriplig for de forsakrade.
Lagen stadgar sam bekant nu, att pensionen alltid utgor viss proce,nt
aV de erlagda avgifternas surnnla. Men det ar omojligt att behalla en
sad an regel, am avgifterna hojas. Ty man 'kan tydligen ,ej fordra hoga
avgifter, 'med mindre man tillser, att en var forsakrad far den pension,
sam i varde motsvarar hans avgifter, och detta kan endast ske' genom
f6rsakringsteknisk berakning. Den nuvarande lagens regel kan verka
mycket' orattvist, enar den ej ger hogre varde at de'vid unga ar erlagda
avgifterna an at de kart fore pensionsaldern erlagda, oaktat de forras
varde i' verkligheten ar langt hogre. Och regelns enkelhet medfor, icke
nagon fordel ur fotvaltningssynpunkt. Ty har man reda pa avgifterna,
sa ar det ej nagot avsevart mera arbete att berakna pensionen riktigt an
att berakna den sam viss proc~nt av avgifternas summa. Det som vallar £orvaltningen arbete ar att haUa reda pa vilka avgifter som erlagts. Aven
rna clet papekas, att am lage~ endast stadgar, att -formanerna skola beraknas forsakringstekniskt, men icke fixerar berakningsgrunderna, kunna,
dessa andras, om erfarenheten visar,. att sa rnaste ske for att u:ndvika
alltfor stor forlust for staten. Man' kan darfor' valja for de 'fOrsiikrade
mera formanliga berakningsgrunder, an om lagen faststaller en summarisk
regel for pensionsberakningen. Ty en dylik, regel ihnebar i sjalva verket, att staten garanterat dem som intratt i forsakringen vissa formaner,
som icke kunna andras i for dem ofotrnanlig riktning, hur' stor forlust
an .rna uppkomrna for staten genom regelns bibehallande.
Vad angar alderspensionen, sa anser jag, att den nuvarande pensiortsaldern ar for hog for flertalet och darfor bor sankas till 65 ar.' ·'Att
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sanka den annu mera yore nog onskvart i fraga' om kvinnor oeh kroppsarbetare. Men det fordyrar i hog grad forsakringen. Man torde fa noja
sig ,med att det medgives den, sam uppnatt t. ex. 62 ars alder, att fa
tilltrada en redueerad aJderspension (fortidspension), aven om hans arbets·
formaga ieke nedsatts i sa hog grad, att han ar berattigad till fortidspension enligt de bestammelser, som nedan omformalas.
Att invalidpension foreslas skola vara lika me~ alderspensionen, innebar en vasentlig avvikelse fran nu gallande lag, cnligt vilken invalidpensionen alltid ar lagre an alderspensionen. Intraffar invaliditeten vid
unga ar, blir enIigt nu gallande regel for pensionens berakning densamma
ytterst obetydlig. Detta ar uppenbarligen en stor brist i den nuvarande
forsakrin gen.
Den arbetsoformaga, som skall medfora ratt till invalidpension, tanker'jag mig emelle'rtid vasentligt strangare detinierad ani nu gallande
pensionsforsakring. Dar heter det: »Varaktig oformaga till arbete skall
anses: for handen hos den, som betinnes till foljd av alderdom, kroppseller sinnessjukdom, vanforhet eller lyte vara ur stand att vidare forsoJja
sig' genom sadant arbete, som motsvarar hans krafter oeh fardigheter.»
Som harav synes oeh klart uttalas i motiveringen, innefattar enligt lagcn
begreppet arbetsoformaga aven blott nedsattning av arbetsformagan,
geriom nedsattningen den forsakrade ar oformogen att forsorya sig. Detta
ar .en myeket stor utvidgning av begreppet. Det yore naturligtvis onskv,art, o,m man kunde genom forsakring bereda ersattning ieke blott for
forlust av arbetsformagan utan aven for nedsattning av densamma. 'Men
enligt ,min mening ar detta omojligt, oeh att det nu heter" att var pensionsforsakring gor det, ar ieke nagot bevis for mojligheten. Ty som
bekant aro invalidpensionerna (inkl. det allmannas pensionstilHigg) nu sa
sma; 'att varje pe'nsionstagare, som verkligen ar arbetsbformogen oeh' ej
har' formogenhet, 'ar i behov av fattigunderstod. Att det .ar omojIigt att
genom forsakring be~eda effe~tiv hjalp vid blott nedsattning av arbetstormagan, beror framst darpa, att det ar praktiskt omojIigt for den pensionsbeviljande myndigheten att forhindra missbruk. Det ar sa sakerligen
averi·' nu, fastan invalidpensionerna' arQ sa sma. Men frestelsen till missbruk oeh salunda svarigheten att avvarja' dem vaxer tydligen, om in..
validpensionerna okas vasentIigt, vilket de ju maste, om ·forsakringen
skall· medfora effektiv hjalp i fall av verklig rorlust av arbetsformagan.
Sadana missbruk av forsakringen skulle ieke blott i hog grad oka forsakringskostnaden, utan aven triedfora stor moralisk fara, i det att det
givetvis vore de minst arbetsvilliga oeh minst sar,nvetsgranna, som darigenom skulle tillskansa sig' oberattigade fordelar pa de arbetsvilligas oeh
samvetsgrannas bekostnad.
Skall man kunna infora en effektiv forsakrhig for verklig arbetsofor-
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maga, rnaste man dar for enligt min mening gora ratten till ersattning
beroende av fullstandig eller niira fullstiindig forlust av arbetsformagan,
med andra ord ej bevilja invalidpension i andra fall, an da arbetsoformagan ar lika fullstandig, som den vid olycksfall i arbetet skall' vara for att
full livranta skall utga. Mojligen kan man v'aga giva halv invalidpension at
den, som IJ;led Hikarbetyg styrker, att arbetsformagan nedsatts pa grund
av ~jukdom eller olycksfall till 1/3 av den, sam ar normal for hans aIder.
Nat pe'nsionsaldern uppnas, bor dylik nedsatt invalidpension hojas till det
dubbla. Jag har dock i det foljande icke raknat med ratt till sadan' nedsatt invalidpension.
Denna inskrankning av 'ratten till invalidpension behover icke utesluta, att pensionsforsakringen kan komrna att i manga fall giva god,
hjalp aven vid mindre nedsattning av arbetsformagan. Men det bor ske
icke genom att belasta forsakringen med ersattning for arbetsformagans
nedsattning, utan endast darigenom, att den forsakrade kan fa fore pensionsalderns uppnaende tilltriida sin alderspension, desto mera reducerad
ju tidigar'e den tilltrades. Ratt att erhalla sadan reducerad fortidspension
skall, tanker jag mig, tillkomma den, vars arbetsformaga sa nedsatts genom sjukdom eller olycksfall, att hans arbetsfortjanst vantas bliva otillracklig for hans forsorjning, alltsa Sj·unka under en viss i lagen faststiilld
griins. ,Fortidspensionen bar utga tidigast fran t. ex. 50 ars alder, dels
darfor att den vid tidigare alder skulle bliva alltfof liten i forhallande till
alderspensionen, dels darfor att, om arbetsformagan nedsatts vid tidigare
alder, den kan vantas i manga fall bliva aterstalld, dar den ej nedsatts
i sadan grad, att invalidpension kunnat beviljas. Vid provning av ansokan om for~idspension kornmer pensionsstyrelsen att behova inga pa
bedomandet av den sokandes framtida arbetsfortjanst, alltsa hans behove
Daremot kommer dylik behovsprovning icke vidare i fraga betraffande
invalid- och alderspensioner. 'Och, ingen pensions beloPI - ej heller fortidspensionens kommer att bliva beroende av om behovet befinnes
vara storre eller mindre. Det at harav tydligt, att reformen kommer att
vasentligt minska pensionsstyrelsens arbete och att i hog grad inskriinka
den sam1nanblandning av forsakring och fattigvard, som utgor ett, sa vasentligt oeh olyckligt drag i den nuvarande pensionsforsakringen.
Vad sjukpenningen angar, rna endast framhallas, att da den bestatnmes sa, att den per ar raknat uppgar till samma belopp som invalidpensionen,
full anslutning vinnes mellan sjuk- och invalidforsakringen, sa att ingen
andring av ersattningen uppstar, om sjukdomen leder till invaliditet. Ratt
till sjukpenning tillkomrner icke den, som fatt pension.
,Till slut rna papekas, att man maste vid bestammande av forsakringsformanerna taga hansyn till den ersattning, som den forsakrade fatt
fran olycksfallsforsakringen. Det ar emellertid omojligt att har ga in pa
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detta ganska komplicerade problem, vars losning nodvandiggor andringar
aven i fraga om olycksfallsforsakringen.
Om gransen for den avgiftsfria inkomsten ar bestamd pa ett lamp- Detallmannas
ligt satt, kommer det foreslagna avgiftssystemet att at dem, vilkas merlelbidrflg.
inkomst under forsakringstiden ligger avsevart over gransen, bereda pensioner, som sta i rimligt forhallande till medelinkomsten. Men de, som
aldrig komma upp till gransen, fa inga pensioner och de, som endast en
kortare tid komma obetydligt over gransen, fa otillrackliga pensioner.
Dessa maste fortfarande hava ratt till visst bidrag av det allmanna.
, 'Detta bidrag utgar nu sasom s. k. pensionstillagg, och' dess storlek
ar beroende av pensionstagarens beraknade inkomst av annat slag an avgiftspension. Det utgar med 150 kronor [or man och 140 kronor for
kvinna, om ingen sadan inkomst finnes, men minskas i annat fall med
halva inkomstens belopp ; dock okas det sa beraknade pensionstillagget
med'viss procent, som beror av beloppet av erlagda pensionsavgifter~ Alltsa
utgar intet pensionstilUigg, om inkomsten uppgar till 300 kronor' for m'an
och· 280 kronor for kvinna. Man har i nu tillampade system kunnat
go-ra pensionstillaget oberoende av avgiftspensionen, darfor att denna' alltid
ar sa obetydlig (maximum' 200 kronor). Men nar efter reformen avgiftspensionen kan bliva mera betydlig, maste pensionstilUigget bliva beroende
avo denna pensions storlek, sa att intet pensionstilliigg utgar, ont avgzftspensionen oversttger viss griins. Denna grans bor vara 'lika med den
1ninimipe1zsion, son1, staten bevi(jar den,_ som varit avgzftsfri under hela
fOrsiikringstide1z. Finnes avgiftspension, men understiger den minimipensiorien, utgar pensionstillagget med skillnadens belopp.' Om det' ordnas
s~i, bor man kunna satta mini1nipensionen hogre an pensionstilliiggets nuvarande 1naximu1n och gora pensionstillaget oberoende av pensionstagarens
inkomst av annat slag an pension, utan att darigenom·nagon okning av
det allmannas forsakringskostnad uppstar. Tyantalet av dem, som be;.
hova pensionstillagg, kommer att vasentligt minskas genom reformen.
Hur hogt man da kan satta minimipensionen, kan naturligtvis ej'bedomas
[orr an efter narmare utredning. For att det ma kunna sattas sa hogt
som mOJ'ligt, tanker jag mig, att den, som varit avgiftsfri, men sedan kommit upp i sa hog inkomst, att hans avgiftspension overstiger viss grans,
skall vidkannas sadant avdrag pa sin avgiftspension, att han darigenom
ger staten ersattning for den risk, som staten statt for sjuk- och invaliditetsfall under den tid, da den forsakrade varit avg~ftsfri. Namnda grans
bestammes efter vad som anses erforderligt for ej for knapp bargning.
I det foregaende har jag avsett pensionstilHigg till invalid- eller alderspension. Jag tanker mig, att p~nsionstillagg till fortidspension skall bestarrimas pa det satt, att det pensionstillagg, som skulle givits till (~ilders-
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rensionen, redueeras pa samma satt som denna. Fortidspension . ·med
pensionstilHigg bar ej beviljas i annat fall, an da vederborande: f~tt~g
vardsmyndighet tillstyrkt ansokan. Endast denna kan aga den ingaende
kannedom om den pensionssokande, som kraves for att avgora, .om
nedsattningen av arbetsfortjansten beror .av nedsattning av arbetsforrnagan oeh ej av. andra orsaker, sasom bristande arbetsvilja eller brist
pa lampligt arbete, samt om ej understod hellre bor givas i annan
form an. peIl:sion. Oeh kommunen bor i. detta fall bidraga vasentligt
mer an nu till pensionstillagget, sa att den blir mera intresserad av att
forebygga, att. mojligheten att fa fortidspension med pensionstilHigg missbrukas.
Det- ar: uppenbarligen en. mycket vasentlig skillnad .mellan ~ehar
foreslagna oeh ·de nu· gallande bestammelserna for det allmannas bidrag till
forsakringen. Nu aro alla avgifter sa sma, att ingen far tillraeklig. pension. V~r· o~h en, som ieke har sparat nagot kapital for sin alderdom,
behover. darfor .nu understod. Detta maste _darfor tillmatas myeket kn;appt,
oeh likval blir summan av det allmannas bidrag myeket stor. For ~tt i
nagon man minska det allmannas kostnad har man tillgripit den utvagen
att redueera dess pensionstillagg med halften av pensionstagarens'inkom~t
av sparkapital eller arbete, en anordning som tydligen ieke uppmq.ntr~r
till spar~amhet oeh arbetsamhet. Den, som haft goda inkomster: m.~n
ingenting sparat, far storre hjalp an den,. som trots kanske mycket
mindre inkomste~ sparat nagot for sin. al~erdom.
Helt annorlunda enligt mitt system.Ha~ hava aHa, som haft sa hog'a
ink~mster,. att.. det ansetts skaligt att fordra att de sparade for sin alderdom, varit skyldiga att erlagga sa hoga avgifter, att deras pensioner i
re.gel bliva tillrackliga' for deras nodtorftiga bargning. Dessa. allaffi
intet statsbidrag. Det allmannas hjalp gives endast at dem, som -unQer
sin arbetsfora tid haft svarast att lagga av nagot for sin aJderdom. .I?arigenom,att den koncentreras pa dessa, kan den tydligen bliva myeket '~era
effektiv for dem, an om den fortfarande sasom nu skuHe splittras pa.alla.
Att fo~sakringsformaner bevilfas de avgiftsfria, medfor icke ann~n
okning ·av forvaltningsarbetet, an att antalet ersattningsansokningar ok~.
Jag har redan· namnt, att den avgiftsfrie bor arligen pa forsta forfallodagen uppvisa sin forsakringsbok for uppbo.rdsmyndigheten for erhallande
avanteekning om avgiftsfrihet for aret. Den, som det forsummar, s3-val
som den avgiftspliktige, som ieke i ratt tid erl~gger paford avgift, bar
vidkannas .viss minskning i sina forsakringsformaner, t. ex. sakna ratt
till ersattning for sj ukdomsfall som intraffar under aret.
Da valet av berakningsgrunder for bestammande avo de forsakring~
formaner, som motsvara de erlagda avgifterna, ar av mycket stor betydelse, vill jag namna nagra ord aven darom.
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I, fraga am dadligheten tanker jag mig alderdomsfarsakringskommittens tabeller anvanda.
Likasa tanker jag mig dess invalidsannolikheter tillampade, nar fraga
ar om avgiftsbefrielse vid invaliditet. Jag antager namligen, att,den, S9m
skulle fa invalidpension enligt nu gallande lag, skall vara befriad fran vidare, avgift aven i de fall, da han enligt mitt farslag ieke erhaller inv~
lidpension.
Daremot kunna ieke dessa invalidtal anvandas vid berakningar ~n
gaende kostnaden far invalidpensioner, eftersom jag fareslar ratten till
sadan pension vasentligt inskrankt, namligen till fall av fullstandig elle.r
nara .. fullstandig invaliditet. N~mnda invalidtal rna vara lampliga far en
invalidforsakring, som .o~fattar aven mindre fullstandig invaliditet, men
de aro for haga far den av mig fareslagna. Det rna namnas, att enligt
desamma' var 20:e man oeh var 9:e. kvi~na i aldern 20-64 ar skulle
vara invalid.
Tyvarr finns det, savitt jag vet, ieke nagon tillfarlitlig statistik over
sannolikheten av fullstandig eller nara fullstandig invaliditet. Jag har vid
mina berakningar antagit den vara 1/2 av ovannamnda invalidsannolikhet.
Detta antagande ar naturligtvis mycket osakert. Ett viss stod rar det
darav, att endast 40 % av de fall, da pensionstillagg eller understod beviljades under aren 1917 oeh 1918, voro sadana, att det beraknades, att
pensionstagaren i framtiden ieke skulle fanagon arbetsfortjanst eller hagst
50 k-r.
Vad kostnaden for sjukpenningen angar, har jag uppskattat den
efter erfarenheten inom engelsk sjukkasseverksamhet. Jag beraknar, att
om alla under ett ar utgaende sjukpenningar fordelas pa de arbetsfora i
forhallande till deras blivande alderspensioner, kostnaden blir I % av dessa
pensioner. Enligt tillganglig. svensk statistik skulle kostnaden bliva enclast halften sa stor, men jag misstanker, att denna statistik ieke ar tillforlitlig.
Vad slutligen rantefoten angar, anser jag, att den ej nu bor sattas
lagre an den rantesats, som galler for nya statslan. I den man inflytande
avgifter ej anvandas till bestridande. av utgaende sjukhjalp oeh pension~r,
skola de anvandas av staten for sadana andamal, forvilka .eljest .Ian
skulle upptagits, eller utlanas till produktiva foretag. Staten lanar alltsa
de fonderade avgifterna. Staten bar da bjuda de f6rsakrade minst samma
ranta, som den far giva andra langivare. Nar staten tvingar alla att taga
forsakring, bor den gara det pa sa gynnsamma villkor som mojligt oeh
hellre taga pa sig risken, att avgifterna skola komma att visa sig for
lagt beraknade, an bereda· sig utsikt till vinst pa forsakringen.
Jag har darfor raknat efter en rantefot av 6 %. Skulle framdeles
rantan for nya statslan sjun,ka under 6 % eller overhuvud fonden ej kunna
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plaeeras till sa hog ranta, kan 'man nedsatta rantefotenfor den efterfolj·ande tiden utom i fraga om den del av, den' samlade fonden,' scun' sva
rar'mot redan beviljade pensioner, vilken fond ju amorteras 'under lappet
'av en viss tid. Detta minskar alltsa statens risk av att nubestamma
rantefoten sa hogt sam till 6 %. Det ar naturligtvis onskvart" att sadan
andring av rantefoten ej gores ofta, da den ju alltid komplieetar berakningen av forsakringsformanerna. Men skulle i foljd darav staten komma
att under nagon tid fa erHigga hogre ra-nta pa forsakringsfonden',. an den
fa'r gora pa sina ovriga lan, sa innebar det ju .endast, att staten iildirekt
ger ett visst tillskott till forsakringen.
Slutligen vill jag namna, att jag utfort berakningarna efter for man
och kvinnor gemensamma grunder, utan att jag darmed· vill hava uttalat
mig i den tvistefragan, am sa bor ske eller ·ej.
Nedaristaende tabell 1 visar vilken arsavgift,' sam enligt dess~ grunder erfordras for en invalid- eller alderspension av 100 kronor.
Tabell
Intr.-alder

16
20

I.

Arsavgift

3
4

25'
3°

6

35

12

40
45'
5°
55

17
26

60

9

41

72
16 5

I-Iartill kommer, sam ovan ,namnts, en av aldern oberoende avgift
,av I krona for sjukforsakringen. Om intradesaldern ar 20 ar-, fordras
alltsa en avgift av 5 kr., oeh am den ar 30 ar, en arsavgift av 10 kr. for
100 kronors pension.
Nar en forsakrad borjar att erlagga avgift, ar han forsakrad for den
'pension, sam 'beraknas svara mot avgiften oeh hans alder: t. ex. en avgift av 50 kronor fran 20 ars alder svarar mot 1,000 kronors pension.
am sedan inkomsten stige~ oeh salunda avgiften okas, hojes pensionsratten med belopp, sam svarar mot avgiftsokningen oeh a:ldern,: da den
hogre avgiften borjar erlaggas: t~, ex. en avgiftsokning av 50 'kronor.vid
30 ars alder svarar mot en hojning av pensionsratten med 500· kronor.
Oeh minskas inkomsten oeh avgiften,· forfares pa motsvarande satt.:
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Mot detta berakningssatt, sam jag pa grund av dess enkelhet tillampat i de nedan meddelade exemplen, kunna emellertid vissa erinringar
goras, enar pensionsratten blir alltfor varierande, nar inkomsten varierar.
~an kan undvika detta genom vissa modifikationer i berakningssattet,
sam jag dock ej har kan inga pat
Nedanstaende tabell 2 visar forhallandet mellan fortidspension oeh
alderspension, da fortidspensionen borjar vid olika aldrar.

Tabel12.

da

Fortidspensionen i %
av alderspensionen

Alder
fortidspension borjar

22 /

5°
55

35

60
61
62

57
63

7°
78

63
64

88

Dessa tabeller aro tillraekliga for utforande av berakningarna neclanstaende exempel.
Ex. I. Ogift. Inkomst 1,200 kronor fran 20 are
Avgift I? kronor,
Pension 320 kronor. Blir han invalid, utgar denna pension oberoende av hans alder, nar invaliditeten borjar.
Ex. 2. Ogift. Inkomst 1,5°0 kronor fran 20 till 30 are ' Darpa
avgiftsfri.
Avgift 28 kronor.
Under det han erlagger avgift, ar han forsakrad' for ,560 kronors
pension, sa att om han blivit invalid under clenna tid, han skulle erhallit·
·denna invalidpension. Sedan han blivit avgiftsfri, ar han forsakrad for
280 kronors pension.
Ex. 3. Ogift. Avgiftsfri till 30 ar, darpa 3,000 kronors inkomst.
Avgift 88 kronor.
Medan han var avgiftsfri" var han forsakrad for den minimipension,
som staten beviljat. Darefter ar han forsakrad for 880 .kronors pension.
Ex. 4. Ogift. Inkomsten antages variera pa satt tabellen visar.
Sista kolumnen anger den pension han ar forsakrad for under de olika
perioderna.
2 -
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Alder

Inkomst

16--:-24
25- 29
30 -39
40-49
50-54
55-59
60-64

<1,000
3,000
5,000
4,000
3,000
2,000
<1,000

Avgift

°
88
168
128
88
48

°

Pension
minimum

1,255
2,060
2,0 15
1,815
1,7 60
1,75 0

Om han blivit invalid t. ex. i aldern 30-39 ar, skulle han
alltsa fatt en invalidpension av 2,060 kronor. Nar sa inkonlsten minskas,
minskas aven den pension han ar forsakrad for. Blir han invalid efter
60 ars alder, blir hans pension 1,750 kronor. Samma pension far han
vid 65 ars alder, om han ej blivit invalid.
Om nedgangen i arbetsfortjanst vid 60 ars alder beror pa av sjukdom eller olycksfall fororsakad nedgang i arbetsformagan oeh beraknas
hans arbetsfortj anst darefter understiga viss i lagen faststalld grans, kan
han fa fortidspension av 1,000 kronor fran 60 are
I dessa exempel har jag dock ieke tagit hansyn till den minskning
av pensionerna, som i vissa av dem skall ske, darfor att staten skall
hava ersattning for den risk, som den statt for sjuk- och invalidltetsfall
under den tid den forsakrade varit avgiftsfri. Denna risk ar beroende av
storleken av den minimipension, som staten beviljar de avgiftsfria. I ex.
4 skulle pensionens minskning vara under perioden 25-29 ar 14 % av
denna minimipension oeh under den foljande tiden 5 % av densamma..
Slutligen vill jag med ett par exempel belysa berakningen for gift
par. Den metod, jag darvid anyant, forutsatter, att det i lagen stadgas,
att hustruns lllvalld- och alderspension skall sta .,: ett vlsst forhallande tlll
mannens, t. ex. vara 1/2 sa stor, nar hon sasom i exemplen icke har
egen inkomst. Dock vill jag framhalla, att hustrun enligt sadan bestammelse far for stor invalidpension, om hon blir invalid, medan mannen
annu lever. Bestammelsen bar darfor modifieras pa satt som jag ej nu
kan ga in pa., Sasom jag raknat" kommer for stor del av avgiften att
tillgodoraknas hustrun, varigenom mannens pension minskas for myeket.
Ex., 5. Vid giftermalet aro bada 25 ar. Fore giftermalet hava bada
varit avgiftsfria. Efter giftermalet ar deras sammanlagda inkomst 1,500
kronor.
Efter giftermalet ar avgiften 28 kronor.
Efter giftermalet ar mannen pa grund av erlagda avgifter forsakrad
for 240 ~ronor och hustrun for 120 kronor. Om mannen dor eller blir
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invalid t. ex. vid 50 ars alder, ar hustrun darefter pa grun~ av erlagda
avgifter forsakrad for 100 kronor, om han icke far avgiftspliktig inkomst
darefter. Om dessa avgiftspensioner understiga den minimipension, som
staten beviljar de avgiftsfria, hojas de till detta belopp.
Ex. 6. En kvinna gifter sig vid 25 are Hon har fore giftermalet
haft en inkomst av 1,500 kronor fran 20 ar. Mannen, vars alder vid
giftermalet ar 30 ar, har dessforinnan haft en inkomst av 4,000 kronor
fran 25 ar samt har darefter en inkomst av 6,000 kronor.
Fore giftermalet har kvinnan erlagt 28 kronor, mannen 128 kronor
i avgift. Efter giftermalet erUigger mannen 208 kronor i avgift.
Fore giftermalet var kvinnan forsakrad for 560 kronors pension,
mannen for 1,830 kronors pension.
Efter giftermalet ar hustrun forsakrad for 1,000 kronors pension,
mannen for 2,000 kronors pension.
Harvid har det dock forutsatts, att mannen ej dor eller blir invalid,
innan han blir 65 are Dor han eller blir han invalid t. ex. nar hustrun
ar 50 ar, ar hon darefter forsakrad for 900 kronors pension.
Som synes av dessa exempel, bliva hustrurnas avgiftspensioner vasentligt forbattrade genom reformen. Om de ej hava egen inkomst,
kunna de enligt nu gallande bestammelser ej fa mer an hogst ungefar 40
kronors pension.
Forutsattningen for att det allmannas pensionstillagg skulle kunna Ov~~-gangs~esta1n1nelser.
goras oberoende av pensionstagarens sparkapital och arbetsfortjanst var,
att avgiftsforhojningen skulle vasentligt inskranka antalet fall, da avgiftspensionen ej vore tillracklig for att pensionstagaren skulle kunna reda sig
utan att anlita det allmannas hjalp. Men i fraga om den nuvarande generationen kommer det att oftare intraffa, att pensionerna bliva otillrackliga, enar de forsakrade ej erlagt de hojda avgifterna under tiden fore reformen. Darfor torde det bliva nodvandigt att genom overgangsbestammelser gora pensionstillaggen for dem, som vid reformens genomforande
overskridit en viss aldersgrans, beroende av pensionstagarens inkomst av
annat slag an avgiftspension. Aven andra overgangsbestammelser kunna
vara nodvandiga.

*

*

*

Da jag fruktar, att mangden av fragor, som jag haft att behandla,
forsvarat uppfattningen av det vasentliga, vill jag till sist sammanfatta
huvudpunkterna av mina forslag rorande pensionsforsakringen.
I) De, som icke hava en inkomst som oveistiger en viss grans,
t. ex. 1,000 kronor, erlagga ingen avgift.
De ovriga erHigga en avgift, sam vaxer procentuellt med inkomsten,

20

NATIONALEKONOMISKA FORENINGEN DEN

18

JANUARI 192 I

t. ex. a~ 4 % av det belopp, varmed inkomsten overstiger 800 kronor.
Gift man erlagger avgift for sig oeh hustrun, beraknad, efter deras sammanlagda inkomst.
Erlagd avgift anteeknas vid uppborden i den forsakrades forsakringsbok.
2) Pensionsforsakringen bereder sjukpenning efter go:e sjukdagen,
invalid- oeh alderspension.
. Invalidpension bevilj as endast vid fullstandig eHer nara fullstandig
arbetsoformaga. Vid nedsattning av arbetsformagan, som ej ar sa stor
att invalidpension heviljas, kan under vissa villkor redueerad 'fortidspension
erhaJlas.
Alderspension utgar fran 65 ars alder.
3) Invalid- oeb alderspension aro lika stora oeh beraknas forsakringstekniskt.
Sjukpenningen ar 1/365 av den blivande pensionen.
Fortidspensionen motsvarar i varde ~Hderspensionen.
4) Staten beviljar visst minimum av invalid- eller alderspension at
den, som varit avgiftsfri under hela forsakringstiden.
Den, vars avgiftspension understiger detta minimum, erhaller pensionstillagg, som ar lika med skillnaden.
Med ratt till minimipension oeh pensionstillagg foljer aven ratt
till motsvarande sjukpenning' oeh fortidspension.
Minimipension oeh pensionstilUigg' beviljas utan hansyn till pensionstagarens. inkomst av annat slag an pension..
5) For att utan okning av statens kostnader minimipension oeh
pensionstillagg rna kunna sattas sa hogt sam mojligt, bor den, vars .avgiftspension overstiger viss grans, vidkannas' sadant 'avdrag pa sin pension, att det allmanna far ersattning for den risk, sam det statt for sjukoch invaliditetsfall under den tid, som den forsakrade varit avgiftsfri.
6) Genom reformen' vinnes:
a) avgiftspensionerna for dem, sam under forsakringstiden haft en
medelinkomst, sam avsevart overstiger I ~ooo kronor, komma att sta i rimligt forhallande till denna medelinkomst,
b) pensionerna for de ovriga bliva genom det allmannas pensionstillagg vasentligt hogre, an de skulle kunna. bliva, am det allmannas
hjalp ej koneentrerades pa dem, utan sam nu gaves aven till dem, som
haft storre medelinkomst under forsakringstiden,
e) forvaltningskostnaderna nedbringas vasentligt, darigenom att
pensionsstyrelsens registrering av de forsakrade, kontroll over avgifterna
oeh bokforing av dem pa de enskilda forsakrade falla bort, dess statistik
inskrankes' samt dess provning av de forsakrades behov av pensionstillagg
inskrankes till de fall, da fortidspension sokes;
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d) sammanblandningen mellan forsakring oeh fattigvard upphaves
eller atminstone inskrankes till ett minimum,
e) genom forsakringsavgifternas hojning komma de breda lagren att
vasentligt mer an nu bidraga till nationens kapitalbildning.
I anledning av foredraget yttrade sig:
Professor E. Heckscher: For min del kan jag endast uttryeka min
stora gladje at Overdirektor Laurins forslag, som forefaller visa den ratta
vagen ut ur det olyekliga tillstand, som folkpensioneringsforslaget mot
aHa sakkunnigas rad skapat. Som kom'plettering skulle jag emellertid
onska framhalla annu ett moment av fundamental betydelse for allt vad
pensionering oeh over huvud sparande heter. Det ar, att staten mojIiggor . - for institutioner liksom enskilda - plaeeringar, som aro siikerstdllda emot penningvdrdets fordndringar, naturligtvis nl0t att spararna
avsta fran alIa de vinster, som kunna uppsta genom dessa forandringar,
oeh garna aven halla till godo med mindre ranta an eljest, blott att dess
kopkraft blir absolut garanterad. Det kan vinnas pa ett relativt enkelt
satt, genom statsobligationer eller andra statens betalningsloften av en typ,
som kan beteeknas sasom premieobligationer pa basis av Soeialstyrelsens
levnadskostnadsindex. Det forefaller ofattligt, hur staten kan inlata sig
pa sa enorma utgifter, som dem soeialforsakringen medfor, utan att gora
nagot for att forekomma pensionernas oeh understodens nedgang till nastan ren betydelseloshet, sasom nu blivit fallet, oeh detta samtidigt med
att staten oekrar pa spellusten eller lusten till ofortjant vinst genom premieobligationer av, den hittills kanda typen. Saken skulle fa betydelse langt
utanfor soeialforsakringens omrade; den skulle for forsta gangen efter
kriget mojliggora verkligt, d. v. s. rz"skjritt sparande, vilket i denna stund
ar en lika stor omojIighet som for fyrahundra ar sedan. Nu ar en livforsakring lika val som varje annan plaeering mot framtida ersattning en
mer eller mindre valbetankt valutaspekulation, oeh sa lange det varar,
lar man forgaves fa efterlysa »arbete oeh sparsamhet».

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 25 februari 1921.

Ordfarande:

f. d. Bankofullmiiktigen Friherre K. LANGENSKIOLD.
Det for aftonen uppstallda overlaggniqgsamnet:

Fragan om provisoriska skyddstullar
inleddes av Docenten E. Huss.
Eders Kungl. Hoghet, Herr ordforande, mina herrar! Da jag fick i
uppdrag att i dag halla forsta anforandet, vagade jag ataga mig detta
endast under uttryckligt forbehall att icke behova halla nagot foredrag
eller ge nagon utforlig resume av fragans lage. Dels ansag jag mig icke
disponera vare sig tid eller kornpetens for ett sa omfattande uppdrag,
deis ansag jag en dylik oversikt i viss man onodig, darfar att den pressdiskussion, som forekommit i tullfragan, varit sa pass ingaende, att fragans detaljer val torde vara allmant bekanta.
Fran industrien har ju kornmit halvtannat hundratal framstallningar
om importforbud eller tullforh.ojningar, kommerskollegium har yttrat sig,
ekonomiska radet har yttrat sig, det har motionerats i riksdagen, en utredning pagar i handelsdepartementet, och, av pressmeddelanden att doma,
torde det icke vara uteslutet, att en kungl. proposition om okat tullskydd
skall komma.
Anledningen till att alIa dessa framstallningar gjorts just nu ar naturligtvis den allmanna depressionen inom naringslivet. De tullskyddade
industrier, som i forsta rummet traffas av konkurrensen fran utlandet,
torde vara jarnhanteringen, metall- och maskinindustrien, textilindustrien
och vissa grenar av den kemiska industrien. Jarnverksforeningens sista
kvartaisrapport har haft mycket nedslaende siffror att Himna. Salunda
var tackjarnsproduktionen ar 1920 endast 64 % av produktionen ar 1913,
och detta i trots av att det forefanns en tillfcillig Ij usning under sommar-
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manaderna, da en del masugnar kunde pablasas. Vid arsskiftet var antalet i gang varande masugnar endast 3 2 % av det befintliga antalet, oeh
det rapporteras liknande erfarenheter fran andra huvudgrenar av tillverkningen. Man anser allmant, att orsakerna till depressionen aro att saka
i deIs att den utlandska industrien har lagt om fran krigs- till fredsdrift,
dels att den tyska konkurrensen satt in pa detta omrade. Liknande
erfarenheter har man aven inbm metall- oeh maskinindustrien, oeh man
har dar samnla farklaringsgrunder att lamna.
Den branseh, som emellertid i framsta rummet varit utsatt far konkurrens utifran, torde vara textilbranschen, atminstone da det galler konkurrens pa hemmamarknaden. I en inlaga, som inlamnats till statsmyndigheterna fran Gateborgs textilindustrifarening, omnamnes, att importen
under tiden januari-oktober 1920 i farhallande till importen under samma
tid ar 1913 hade far bomullsvavnader okats med 567 %, for yllevavnader
med 643 %, far bomullstrikavaror med 661 % oeh far ylletrikavaror med
665 %, d. v.
att importen mellan sex- och attadubblats i jamforelse
med ar 1913. Pa liknande satt farhaller det sig med juteindustrien, linoch hampaindustrien oeh konfektionsindustrien. Sarskilt den sistnamnda
ar myeket hart ansatt av tysk konkurrens, och det talas om att denna
industri far att bli konkurrenskraftig gentemot Tyskland skulle behava
ett tullskydd, som uppginge till 200 % av varans Yarde, d. v. s. varan
skulle genom tullarna tredubblas i pris.
Depressionen har naturligtvis aven visat sina verkningar pa arbets~
marknaden. Det ar ieke ovanligt att hara om industrier, dar 25 % av
ar~etarstammen har permitterats oeh dar driften endast farsiggar tre a
fyra dagar i veckan. Arbetslashetssiffrorna visa oeksa stadig stegring,
oeh far januari redovisas verkliga rekordsiffror. Fran arbetsformedlingen
omtalas, att antalet 'ansakningar per 100 lediga platser var 246, en siffra,
som ar 35 % hogre an januarisiffran ar 1913 oeh 61 % hagre an medeltalet januarisiffror under tiden 19°2-1912.
Nar man· hor, att depressionen for narvarande har astadkommit stor
arbetsloshet oeh att det gores framstallningar om' arbetslashetsunderstad
oeh om nodhjalpsarbeten, staller man sig osakt den fragan, om ieke ett
akat tullskydd i de fall, da tullar overhuvudtaget kunna astadkomma
nagot, vore att foredraga for .att haJla produktionen i gang. Jag ber att
i detta salnmanhang fa anfora ett par siffror, som jag hamtat ur en artikel
av direktor Vennersten i Meddelanden fran Sveriges industriforbund. Han
omtalar dar, att Sveriges industriarbetarstam bestar av 3°7,000 arbetare,
da man franraknar den rena ravaruindustrien. Av detta antal skulle
200,000, d. v~ s. 65 %, arbeta inom de industrier, som beroras av gjorda
framstallningar om importforbud oeh tullfarhojningar. Enligt samma kalla
skulle tillverkningsvardet far de industrier, som beraras av dessa fram-
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stallningar, utgora 70 % av hela industriens tillverkningsvarde, fortfarande
rena ravaruindustrier franraknade.
Om man nu hor efter vad det ar for sarskilda svarigheter, som
orsakat framstallningar om importforbud oeh tullforhojningar, hanvisas alltid
till tva fenomen. Det ena ar penningvardets fall oeh det andra valutasvarigheterna. Jag skall be att med ett sifferexempel fa preeisera, vad
som kan anses menas med penningvardets fall. Om vi antaga, att tillverkningsvardet pa en vara i Sverige fore kriget utgjorde en krona oeb
i England en shilling, d. v. s. efter datida kurs 90 are, skulle tullen, om
den yore lika med merkostnaden, utgora 10 are. Borja vi med att antaga,
att prisstegringen sedan dess varit lika i de bada landerna oeh att pri·
serna i genomsnitt tredubblats, skulle tillverkningskostnaden i Sverige vara
tre kronor oeh i England tre shillings. Om man vidare antar, att vaxelkursen rattat sig efter prisforhallandena, d. v. s. att kursen har det lage,
som professor Cassel kallar kopkraftspariteten, skulle vaxelkursen i detta
fall vara pari, eftersom prisstegringen antogs vara lika i de bada landerna.
En shilling skulle fortfarande. galla 90 ore, produktionskostnaden i Eng-land skulle utgora det tredubbla, eller kr. 2: 70, oeh i Sverige 3 kr., alltsa
en merkostnad av 30 ore eller tre ganger sa myeket som fore kriget oeh
tre ganger storre an den gamla tullen.,
Jag har harvid gjort tva antaganden, som forenkla problemet, det
ena, att prisstegringen var lika i de tva landerna, oeh det andra, 'att
vaxelkursen overensstamde med kopkraftspariteten. Aterstar att korrigera
for dessa bada antaganden. Om jag antar, att prisstegringen ar trefaldig
i Sverige oeh dubbel i· England, far jag i Sverige en tillverkningskostnad
av 3 kr. oeh i England av 2 shillings. Vad ar da vaxelkursen? Om
denna rattar sig 'efter prisforhallandena, skall den s. .k. kopkraftspariteten
vara den svenska prisst~gringen, 3, dividerad med den engelska prisstegringen, 2, multiplieerat med parikursen, alltsa I 1/2 ganger parikursen.
2 shillings ar ieke kr. I: 80 utan 50 % mera eller kronor 2: 70. Man har
saledes fortfarande en merkostnad av 30 are, tre ganger den forra merkostnaden oeh tre ganger tullen. Med andra ord, sa lange vaxelkursen
behagar folja prisforhallandena, ar merkostnaden i Sverige for narvarande
lika med den fore kriget, multiplieerad med den siffra, sam anger penningvardets fall i Sverige.
Aterstar att taga hansyn till det fall, da vaxelkursen ieke foljer prisforhallandena i olika lander. Detta ar ju myeket enkelt, ty am vaxelkursen ar lagre an kopkraftspariteten, kommer den engelska tillverkningskostnaden naturligtvis att bli mindre i svenskt mynt oeh alltsa den svenska
merkostnaden storre.
Jag har tillatit mig att uppeh£lla mig vid detta exempellitet utforligt,
darfor att de fiesta framstallningar, sam ingivits, utmynna i en begaran
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om en fordubbling, tredubbling eller fyradubbling av tullsatserna med
hansyn till penningvardets fall. Industriforbundet har ju ocksa gjort en
framstallning om forhojning over hela linjen av industritullarna just med
hansyn till penningvardets fall. Nu har en person med mycket betydelsefull stallning till denna fragas losning, namligen bevillningsutskottets
ordforande, herr Roing, forklarat, atminstone av tidningsreferat att doma,
att man icke bor taga hansyn till penningvardets fall utan till merkostnaden, da man bestammer tullsatserna. Detta ar mycket riktigt. Det bor
dock anmarkas, att am man fixerar tullsatserna efter de grunder, sam
foreslagits av den frihandelsvanlige herr Roing, fax man hogre tullar, an
om man fixerar dem pa satt, sam foreslagits av industriforbundet. Detta
ar latt att uppvisa, ty med industriforbundets metod skulle ju tullarna
hojas med den siffra, som· anger penningvardets fall, men enligt herr
Roing skulle man taga hansyn till merkostnaden, och denna blir storre,
om de utlandska valutorna aro undervarderade, d. v. s. om de ligga under
det teoretiska varde, som man erhaller genom att bestamma dem efter
prisforhallandena~ Nu aro praktiskt taget alIa de valutor undervarderade,
som for narvarande ha betydelse for Sverige. Man vet, att man for
tyska Mark far mera for sina pengar i Tyskland an har hemma for motsvarande belopp i svenska kronor. Pa samma satt forhaller det sig med
alla valutor i mellersta nch ostra Europa, med den franska francen och
aven med det engelska pundet. Prisstegringen ar i England lagre an har,
likasa arbetslonernas stegring, men pund"et ligger icke over utan under
pari. Anvander man prisindexsiffror fran Amerika, finner man, att aven
den amerikanska dollarn torde vara icke sa litet undervarderad.
Jag har ocksa velat anlagga detta betraktelsesatt darfor, att jag tyckt
mig finna, att problemet pa detta satt upploser sig i de tva moment, som
aro vasentliga, namligen i fragan om tullskydd gentemot lander, vilkas
valuta icke ar undervarderad, och fragan om tullskydd gentemot lander
med undervarderad valuta. Vi ha sett, att i forsta fallet merkostnaderna
overensstamma med kostnaderna fore kriget, multiplicerade med" en siffra,
som motsvarar penningvardets fall. Man kan ju saga, att det finns ett visst
berattigande i industriforbundets framstallning att fa tullsatserna justerade
med hansyn till penningvardets fall, ty det ar ju blott en handelse, att
man icke bestamde vardetullar utan kvantitetstullar ar 191 I, da riksdagen
senast beslot i tullfragan. Hade man da bestamt vardetullar, hade industriforbundet icke nu behovt begara justering med hansyn till penningvardets fall, och den omstandighet, som foranledde att det icke blev
vardetullar, var enbart av teknisk art, namligen att man var radd for att
importorer genom feldeklaration skulle kringga vardetullar. Det ar saledes en sjalva sakfragan fullkomligt ovidkommande omstandighet, som
gor, att det icke nu finns vardetullar.
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Betraffande det andra problemet, att faststalla hogre tullar till skydd
mot konkurrens fran lander med avsevart undervarderad valuta, brukar
som det mest belysande exemplet anforas Tyskland. Fa grund av kursen
kan man for narvarande fa tva a tre ganger mer for sina pengar i Tyskland an i Sverige, oeh de tyska arbetslonerna aro sa laga, att de, uttryekta
i svenskt mynt, bli 1/4 a 1/5 av de svenska. Sarskilt tyngande ar konkurrensen i fraga om sadana varor, i vilka myeket arbete nedlagts fran'
ravaran genom halvfabrikatet fram till den slutliga produkten. Sa ar
exempelvis forhallandet i fraga om boeker, som innesluta myeket arbete
anda fran det tradet falles, beredes till pappersmassa oeh papper, transporteras fran den ena fabriken till den andra oeh slutligen passerar tryekeriet oeh bindningsverkstaden. Jag' horde for en tid sedan ett exempel,
som ar ganska belysande for kostnadsskillnaden~ Det var ett stort svenskt
arbete, som skulle tryekas, oeh man infordrade anbud saval fran Sverige
som fran Tyskland. Det lagsta svenska anbudet slutade pa over 100,000
kronor oeh det Higsta tyska pa 110,000 Mark, d~ v. s. mer an 90 %
mindre.
Det 'ar aven anmarkningsvart oeh bor ieke forbises, da man vill
losa fragan om skydd mot konkurrensen fran Tyskland, att man darfor
ieke ar klar med problemet i dess helhet. Det finns lander, som skulle
komma in pa den svenska marknaden, om transportforhallandena ordnades
battre, oeh som skulle vara annu myeket svarare att bekampa an Tyskland. Samma problem, som vi ha gentemot Tyskland, pastas Tyskland
ha gentemot Osterrike, vars valuta ar anda mera undervarderad. Om
transportforhallandena ordnades sa, att Osterrike kunde komma in pa den
svenska marknaden, skulle forhallandena naturligtvis ytterligare forvarras.
Da man fragar, vilka atgarder man skulle kunna tillgripa for att
skydda sig mot den tyska konkurrensen, star man ganska villradig. Ett
satt ar naturligtvis tullforhojningar overlag, sa att konkurrensen fran
Tyskland ieke bleve sa farlig. Da ar oeksa a priori all konkurrens fran
England oeh Amerika alldeles utesluten. Man skulle da ieke langre ha
denna konkurrens' nyttiga verkningar att rakna med. En sadan atgard
har val ieke pa allvar foreslagits. En annan atgard vore att vidtaga
sarskilda anordningar gentemot Hinder med starkt undervarderad valuta.
Det finns betydande auktoriteter, som uttalat sig for ett sadant system.
Jag kan t. ex. hanvisa till det senaste engelska trontalet, dar det talas
om att sadana atgarder skulle komma att foreslas, men .det ar knappast
sannolikt, att de komma att ha avsedd verkan; Tanker man sig, att
Sverige skulle infora importforbud eller hoja tullsatsen for en vara inom
en viss branseh, om denna vara har tyskt ursprung eller ursprung fran
ett annat land med starkt undervarderad valuta, kommer, savitt jag kan
se, foljden narmast att bli den, att importen av den varan fran det ifraga
p
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varancle landet gar aver t. ex. Kapenhamn eller Kristiania, varvid man
saledes ieke far reda. pa ursprunget. Det finns darfar, sa vitt jag kan
se,' knappast nagot att gora gentemot konkurrensen fran Tyskland.
Jag ber att i det sammanhanget fa aberopa, att £lera industriman ha
kommit till en liknande uppfattning atminstone i Holland. I-Ielt nyligen
hava representanter far en hollandsk industri forklarat far regeringen,
att de ieke ville tillrada nagra sarskilda atgarder far att skydda industrien
gcntemot konkurrensen· fran Tyskland. Orsaken till dennas avervaldigande kraft var den, att den tyska industriens arbetarstam oeh farvaltningspersonal hade sa laga levnadsvillkor i farhallande till vad fallet var
i Holland, oeh den enda' majligheten att komma ifran detta besvarande
faktun1 ansago hollandarna for sin del ligga i att en utjamning kom till
stand mellan levnadsvillkoren i Tyskland oeh Holland. Det var ieke
behagligt, men. det var den enda utsikt, som· fanns.
Jag har icke haft tillfalle att pa nara hall studera dessa tullfragor,
men det lilla, jag har haft tillfcille att se, har ·allt mera bibragt mig den
overtygelsen, att man far saka se hela detta problem som en praktisk
affar oeh icke som nagon slags principfraga. Det ar ju mojligt att farsaka tullvagen, endast om. man astadkommer en narmare utredning aver
verkningarna for olika fall. Darfor har oeksa fran olika hall en sadan
utredning fareslagits. Salunda ha kommerskollegium och ekonomiska
radet hemstallt, att en utredning skulle verkstallas, rarande vilka industrier
aro av den betydelse for landet, att atgarder behava vidtagas, oeh rorande vilka tullforhajningar da skulle komma i fraga. Ekonomiska radet
har far sin, del aven angivit vissa riktlinjer far denna utredning. Det
har hI. a. velat· farhindra, att tullforhojningar skulle skydda industrier,
som det icke var affar for landet att bibehalla. Det har velat forhindra,
att administrationskostnader och arbetsloner skulle hallas uppe pa en for
hog niva, pa en niva, som vore ekonomiskt omojlig utan en farsamring
av penningvardet, oeh det har ocksa velat farhindra, att man pa det
sattet skulle skydda nagon viss naring, som darigenom kan halla arbetslanerna uppe och. locka arbetare aver fran en annan naring. . Slutligen
har radet velat, dels att vid denna utredning hansyn skulle tagas aven
till .andra naringars barighet oeh da ieke minst jordbruket, och dels att
man skulle taga hansyn till arbetslashetsfragan,d.v. s. att man skulle
uppstalla det problemet, om en tullfarhajning. kan farhindra, att arbetslashetuppkomt;ner inom de ifragavarande industrierna darigenom, att
driften kan hallas i gang, .oeh vidare, om kostnaden for en sadan
tullforhajning kankompenseras av att 'man da skulle kunna inhibera
arbetslashetsunderstad Deh nadhjalpsarbeten at den arbetarpersonal, som
i annat fall bleve utan sysselsattning.
Den tid, som far detta inledningsanfarande skulle sta till mitt for-
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fogande, narmar sig sitt slut, oeh jag vill endast till sist antyda den
mening, som kanske i det foregaende kommit till synes. Den gar ut pa
att ett sarskilt skydd gentemot konkurrensen fran Tyskland under nuvarande forhallanden ar omojligt att astadkomma. De atgarder, som man
skulle kunna vidtaga, aro av sadan art, att ett kringgaende yore ganska
latt astadk<?mmet. Ett verkligt resultat skulle ieke kunna ernas annat an
med atgarder, som ha valdsamma ekonomiska verkningar.A andra sidan
har fran flera hall framhallits, att den forsiktighet, som man vill iakttaga'
genom att halla tullforhojningar tillbaka, ieke far straeka sig sa langt, att
man aventyrar viktiga industriers bestand. Till dessa industrier hora val
i framsta rummet de, som jag inledningsvis uppraknade, namligen jarn-,
metall·, maskin-, textil- oeh nagra grenar av den kemiska industrien. Att
ifraga om dessa industrier en tullforhojning bar astadkommas, ar val atminstone storre delen av folket ense om, men deona tullforhojning behover
ieke straeka sig till de fantastiska siffror, som fran andra industrier ifragasattas, for att dessa industrier skola kanna sig skyddade gentemot tysk
konkurrens. Fran industriforbundet, fran jarnkontoret avensom fran en
hel del av fabrikantforeningarna inom textilbransehen har ju sagts, att
dessa industrier for sin del skulle vara belatn'a med en tullforhojning,
varierande mellan tva a tre ganger fredstullens yarde. Detta stammer ju
nagot sa nar med en tullforhojning i forhallande till penningvardets fall.
Det ar oeksa en forhojning, som pa satt oeh vis ar ratt moraliskt motiverad, som jag i det foregaende berort.
Jag tror for min del, att den storsta verkan av de tullforhojningar,
som kunna beslutas, ligger pa det psykologiska omradet. Industrien
kommer att kanna sig ha fatt ett moraliskt stod. Vad man vidare skulle
vilja astadkomma, ar naturligtvis att finna en form for att dessa provisoriska tullforhojningar sa smaningom nedbringas, oeh en form for att
detta tullskydd skall kunna revideras aven mellan riksdagarna.
Harefter yttrade sig:
Direktoren A. Bergengren: Innan jag gar in pa sjalva huvudfragan,
det provisoriska tullskyddet, sa vill jag forst besvara fragan ~ Ar en inhemsk textilindustri onskvard?
Den svenska textilindustrien intager med avseende pa tillverkningsvardet det femte rummet bland landets industrigrenar. Ar 1916 utgjorde
det totala tillverkningsvardet 340,772,237 kronor oeh har sedan dess
sakerligen avsevart okats beroende pa penningvardets fall. Under ovannamnda ar voro inom var industri 36,503 personer anstallda, varav ej
mindre an 22,340 utgjorde kvinnor. Tager man i betraktande de anstallda
personernas familjer, torde minst etthundratusen personer direkt erhalla
sitt uppehalle genom denna industri.
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Ger man ordet textilindustri en mera vidstraekt betydelse oeh darunder innefattar somnadsarbeten, broderier oeh andra genom den fardiga
vavnadens ytterligare foradling framstallda foremal, sa okas de har angivna siffrorna betydligt.
Vart lands vavnadsindustri raknar sina anor fran borjan av 1500 talet oeh har alltifran denna tid intill vara dagar kunnat gladja sig at en
sund, malmedveten oeh stadig utveekling, till stor del tack vare den forstaelse, sam ronts fran statsmakternas sida.·- Vi fiona saledes att textilindustrien star pa en myeket god oeh traditionell grund oeh har djupt
fastade rotter i landets naringsliv.
Ehuru man redan fran forsta borjan varit ogynnsamt stalld i jamforelse med utlandet~ pa grund av att storsta delen av ramaterialet maste
importeras, har man lyekats vinna stegrad avsattning for sina varor inom
landet. Vid tiden narmast fore kriget har oeksa omkring 90 % av konsumtionen tillgodosetts med inom landet tillverkade varor. Den svenska
textilindustrien kan darfor med full ratt karaktariseras som en ren behovsindustri. De importerade -yavnaderna utgjordes huvudsakligen av finare
mode- oeh lyxsaker, vilka erfordrades av den mera kopstarka publiken.
Tullsatserna voro ~attvisa oeh val avvagda, varfor textilindustrien agde
ett tillfredsstallande skydd mot utlandsk konkurrens.
Sadana voro forhallandena, da var industri mottes av krigstiden med
alla dess revolutionerande inflytelser pa det ekonomiska livets omraden.
Ehuruval denna tid under vissa perioder medfort vasentliga avbrott i
textilindustriens verksamhet, maste det medgivas, att industrien under kriget
haft goda konjunkturvinster. Dessa hava dock till stor del bundits vid
maskinella nyanskaffningar, byggnadsforetag, bI. a. arbetarbostader, vartill
kommer, att vinsterna i hog grad beskurits genom statens skattepolitik.
Vi fa ej heller glomma, att den stegrade prisnivan kravt storre kapital.
Da ravarutillgangen aterkom i sitt normala lage oeh produktionen
pa nytt kunde aterupptagas, hade huvudbetingelserna for den svenska
textilindustrien avsevart andrats till dess naekdel.
For att emellertid kunna erh~nla en allsidig uppfattning av det nuvarande kritiska laget, ar det nodvandigt att forst aga kannedom om den
svenska textilindustriens forutsattningar i jamforelse med utlandet fore
kriget.
Vara fabriksbyggnader maste pa grund av landets hardare klimatiska forhallanden utforas mera solida, vilket fordyrar byggnadskonstruktionen. De utlandska textilfabrikerna hava aven i storre utstraekning an
vad fallet ar hos oss kunnat inrikta sig pa speeialisering. De utlandska
fabrikerna anlaggas oeksa vanligen efter storre dimensioner an har i landet.
De svenska ogynnsamma vaderleksforhaJlandena forHinga byggnadstiden.
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Som allmant omdome galler darfor, att en svensk fabriksbyggnad alltid
dragit storre kostnad an en liknande i utlandet.
Som det aIdrig visat sig praktiskt eller ekonomiskt att tillverka de
for textilindustrien erforderliga maskinerna inom landet, har den svenska
fabrikanten till overvagande del varit hanvisad till utlandet for inkop ,av
sina maskiner. Frakt, spedition, emballage oeh assurans komma darfor
att utgora en del av den omkostnad, som en till Sverige importerad
maskin dragit i jamforelse med en maskin, uppmonterad i landet for dess
ursprung. Den utlandske fabrikanten kan dessutom ofta erhalla gynnsammare priser genom att vara i stand till storre bestallning pa en gang.
De utlandska fabrikernas mera ensartade tillverkningar erfordra ock mindre
komplieerade maskiner an vi behova vid en mera mangsidig tillverkning.
Av det nu anforda framgar, att en svensk textilfabrik binder ett
betydligt storre anlaggningskapital an en utlandsk.
Ieke blatt med avseende p~ anlaggningskapitalet utan aven i fraga
om det for driftens uppratthallande erforderliga rorelsekapitalets storlek
ligga vara svenska fabriker betydligt ogynnsammare. Som vi inom Sverige
sakna ravaruborser oeh lager av bamulI oeh ull, maste vara fabriker
ligga inne med betydligt storre forrad. En nyligen verkstaHd utredning
har visat, att de svenska bomullsspinnerierna haHa i genomsnitt ett bomuHslager av 43 balar per 1,000 spindlar, under det att de engelska spinnerierna hava 7,5 balar. Under forutsattning av lika forhaHanden i ovrigt
bleve det svenska spinneriets kapitalkostnad for ravarulager omkring 6
ganger storre an det engelska spinneriets.
Forutom storre kapitalutlagg for anlaggningen oeh driftens uppratthallande maste den svenska industrien dessutom rakna med hogre kapitalkostnad. Tager man harvid i betraktande t. ex. aret 1913, finner Inan,
att den huvudsakliga vardematare, varmed man harutinnan bor rakna,
namligen vaxeldiskontat, hos oss utgjorde i medeltal 5,5 %. I London
stod privatdiskontot samma ar i genomsnitt i 4,39 %, i Paris utgjorde
medeltalet 3,8 %. Harav framgar, att vi under ett sadant normalar som
1913 fatt betala for rorelsekapital e:a 20 % mer an i England oeh e:a
45 % mer an i Frankrike.
Aven vara branslekostnader stallde sig fore kriget dyrare an i England oeh pa kontinenten. Inom textilindustrien beloper sig branslekontot
till betydliga belopp, da stora angkvantiteter erfordras for en del olika
arbetsproeesser. Darjamte ffiaste vi rakna med storre kostnader for upP-.
varmning i vart strangare klimat. Fargamnen oeh kemikalier stallde sig
aven mindre fordelaktigt hos oss redan fore kriget. Det har redan omnamnts, att de svenska fabrikerna hava mindre tillfcille till speeialisering
oeh massproduktion an de utlandska, detta beroende pa den svenska
konsumtionens relativt ringa omfattning. Vi kunna darfor ej driva vara
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fabriker lika ekonomiskt sam de utHindska, och vara arbetare erna ej
, heller samma grad av speeialiserad skieklighet.
'Trots de nu anforda ogynnsamma forutsattningarna i jamforelse
med utlandet hade var industris tillverkningar under aren narmast fore
kriget utveeklat sig darhan, att vara varor ,saval i fraga om kvalitet sam
prisbillighet, isynnerhet da det galler de stora forbrukningsartiklarna~
kunde konkurrera med de utlandska tillverkningarna. Darom vittnar det
forhallandet, att vi huvudsakligen kunde tillgodose det inhemska behovet.
Genom 1911 ars tulltaxa hade statsmakterna berett den 'svenska textilindustrien erforderligt skydd mot overvaldigande, osund utlandsk konkurrens.
Helt annorlunda ter sig den industriella situationen i dag och ej
minst for textilindustrien mot bakgrunden av den radande lagkonjunkturen
oeh det bekymmersamma ekonomiska laget inom var varldsdel. En stor
import, mojliggjord genom ett ineffektivt tullskydd, har fylIt kopmannens
lager. Fabrikerna hava blivit ~odsakade att avskeda folk, inskranka
driften, och en del hava t. o. m. fullstandigt nedlagt densamma. De arbetslosas skaror vaxa for varje dag. Noden ar i verkligheten betydligt
storre an den offieiella statistiken visar, da ett antal arbetslosa ej anmala
sig,dessutom torde de fiesta inom industrien kvarvarande arbetarna hava
bekymmersamt, da det overvagande antalet fabriker endast arbeta halv
tid. Utsikterna for framtiden aro saledes sorgligt morka.
Det ar visserligen sant, att industrien bor kunna sta pa egna fotter
utan att behova anropa statsmakterna om hjalp, sa fort tiderna bliva
daliga. Jag vill ej klaga i onodan. Fragan galler ej har, om industrien
skall kunna fa skalig vinst~ ej ens ranta a anlaggningskapitalet, utan fragan
galler: Skall industrien kunna averleva den kris, som vi nu ga igenom?
Industriens man kanna det stora ansvaret, oeh vi aro villiga satta in vara
yttersta resurser far att radda var industri ur den fortvivlade situationen.
Detta ar emellertid ej tillraekligt. Det ar en ofrankomlig livsbetingelse
for den svenska textilindustrien, att statsolakterna bidraga till att hjalpa
densamma genom de exeeptionella forhaHanden, som nu uppstatt. Vi
begara ingen monopolstallning, utan onska konkurrens med utlandet. Vi
kunna ej gora ansprak pa att var mangsidiga industris alla produkter
skola bliva skYddade. Vissa utlandska varuslag importeras till sa fabulost billiga priser; att tullforhojningen skulle bliva orimlig oeh i vissa fall
ga upp till manga hundratals, ja kanske tusentals proeent. Nej, vad vi
krava ar en rimlig provisorisk tullforhojning, sa att den storre delen kan
raddas ur kristidens foradelser. En jamforelse mellan produktionskostnaderna vid vara fabriker oeh de utlandska visar, att kostnaderna efter
kriget har stigit betydligt mera an i andra lander. De okade merkostnaderna, som var industri har att rakna med, fordela sig pa £lera olika
poster, sam bransle, farger, kemikalier ffi. m. Trots att de engelska
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handelsrestriktionerna med avseende pa stenkol bortfallit, stalla sig i dag
stenkolen i Sverige 60 % dyrare an i England, beroende pa fraktkostnaderna etc.
Den storsta skillnaden forefinnes ifraga om arbetsloner, som i Sverige
stalla sig 4 ganger hogre an i Tyskland, varemot fore kriget skillnaden
endast var obetydlig. Faktum ar, att det lonar sig pa grund av den
stora skillnaden i arbetskostnad att lata pa kontinenten spinna garn och·
vava tyger. Sedan 1913 hava de svenska lonerna inom textilindustrien
stegrats upp till 375 a 400 %, under det att de engelska lonerna under
samma tid kornmit upp till 300 %. Fore kriget voro de bada Hindernas
loner ungefar lika.
Jag vill nu med nagra exempel visa, hur produktionskostnad'erna
stegrats fran 1913 till 1921. Lonekostnaden vid ett av mina spinnerier,
for ovrigt ett av de mest ekonomiskt arbetande inom landet, utgjorde
1913 for 1 kg bomullsgarn av ett visst numm~r kr. 0,163, och for samma
garn ar motsvarande kostnad i dag kr. 0,717, saledes 4,4 ganger lonekostnaden 1913. Under det att lonekostnaderna i England fran krigets
borjan stigit med 200 %, hava vi har for bomullsgarn en stegring av
340 %, saledes en skillnad ay 140 % eller 22,8 ore per I kg garn. Enligt
gallande tulltariff ar tullen a det ifragavarande bomullsgarnet 18 ore per
kg och tacker saledes knappt 80 % av merkostnaden i arbetslon.
Vi skola ihagkomlna, att forutom arbetslonerna forekomma en hel
del andra kostnader for driften, som forbrukningsartiklar, uppvarmning,
angforbrukning vid arbetsprocesserna, reparationer och underhall, som alla
stigit mer an i utlandet. Vara maskiner och reservdelar slitas ut, och
som jag tidigare framhaJlit aro vi nodsakade att importera dessa. Som
ett exempel pa vara okade kostnader vill jag namna, att enbart forpackning och frakt till engelsk hamn for en maskin i dag kosta ungefar lika
mycket som samma maskin koptes for 1913, fritt levererad min fabrik
inklusive packningskostnader.
For en bomullsvavnad, som 1913 hade en lonekostnad av kr. 1,13
per kg, ar motsvarande siffra nu kr. 4,24, saledes 3,75 ganger arbetslonen
1913. Analogt med exemplet om bomullsgarn fa vi, att var merkostnad
i jamforelse med England betraffande enbart arbetslon ar 75 % eller 84 3/ 4
ore per kg. Tullen a denna bomullsvara ar 50 ore per kg och tacker
saledes endast 59 % av merkostnaden i arbetsion.
Likadana aro forhallandena inom ylleindustrien. En kaschmirvara
for damkUidningar, som 1913 betingade i effektiv vavion 13 1/4 ore per
meter, kostar nu i vavion 53 ore per meter, saledes 4 ganger vavionen
1913. Det torde darvid observeras, att detta omfattar endast vavion och
ej andra loner, som fargning, appretering ffi. m. Detta ar en typisk tysk
vara, och gores en jamforeise mellan den vavIon, vi har nu betala, och
3-
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tysk vavlon, sa visar det sig, att den tyska arbetslonen utgor e:a 4
av den svenska, saledes e:a 13 ore per meter eller lika .med den svenska
vavlonen 1913. Tullen a samma vara utgor 27 ore per meter.
Sakert komma de svenska arbetslonerna att redueeras, men detta
kommer oek. att ske t. ex. i England, oeh i Amerika har nyligen en
lonereduktion av 22 1/2% tratt i kraft inom textilindustrien. pessa redueeringar komma salunda ej att namnvart inverka pa den nuvarande relationen mellan de svenska oeh de stora europeiska industrilandernas loner.
Det ivriga motstandet mot provisoriskt okade tullar torde otvivelaktigt bero pa 1?ristande kontakt med det dagliga livets verkliga forhallanden. Mina herrar, t. o. m. en doktrinar frihandlare skulle, tror jag, i dag
betydligt moderera sin uppfattning, om han agde ingaende kannedom om
det fortvivlade laget inom textilindustrien. Nu invander man, att hojda
tullar skulle fordroj a det efterstravansvarda prisfallet oeh att kopmannen
skulle bliva i tillHille att gora vinster pa sina inneliggande stora lager.
Prisregleringen nedat kommer att ske lika 'fort, am vi erhalla bojda tullar
eller. inte. Konkurrensen fabrikanterna sinsemellan oeh kopmannen sinsemellan ar tillraekligt stor for att verka prisreglerande. Ravarornas prisfall har fororsakat en betydaneje nedgang i textilvarornas pris. Kopmannen gora ruinerande forluster anda upp till 50 a 75 % a de stora,
dyrt inkopta lagren. Den tullforhojning, som kan bliva fragan om, kommer ej att lamna nagra vinster, da varorna fallit tiodubbelt. Man sager,
att industrien oeh kopmannen haft sa oerhorda vinster under de gangna
aren, att de myeket val kunna bara forlusterna. Den som skoter en affar
oeh dagligen far granska manga kopmans fortvivlade affarsstallningar inser
till full 0 , att de omtalade vinsterna huvudsakligen existerat· pa papperet.
Nagra verkliga vinster har det merendels aldrig varit. De eventuella
vinsterna hava bundits i nya oeh dyrare lager an de, pa vilka vinsterna
fortjanats, oeb bava nu forvandlats i for affarernas fortbestand orovaekande
forluster.. Fallissemangen hora till ordningen for dagen, oeb deras antal
vaxer i hastigt tempo. Endast en del av forekommande Jallissemang
synes.i tidningarnas spalter, de fiesta goras upp under hand. Vad jag
har relaterat ar ingen overdriven svartmaJning, ty Higet ar verkligen
kritiskt.
Saval de stora som de sma industrilanderna hava infort eller hava
for avsikt att infora okat tullskydd. Hava vi rad att vara det forutan
oeh prisgiva var industri for framtiden at den utlandska konkurrensen?
I Frankrike haIler regeringen pa med en utredning, vilka atgarder, som
snarast bora vidt?-gas, for att genom hojningen av tullavgifterna motverka
·den betydande importen av tyska varor, som ager rum, beroende pa de
exeeptionella valutaforhallandena, men till forfang for fransk industri.
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Fran Amerikas Forenta Stater meddelas, att den nyvalde' presidenten
Harding ivrar for en allman forhojning i tulltariffen, som bor snarast
trada i kraft.
I Sehweiz har man till skydd for den nationella industrien oeh for
bekampande av arbetslosheten forelagt parlamentet tva lagforslag, som
hava storsta utsikt att bifallas, det forsta gaende ut pa att begransa im·
porten av utHindska varor eller gora den beroende av sarskild beskattning,
oeb det andra medgivande bemyndigande at regeringen att hoja gallande
tullsatser oeh belagga hittills tullfria varor med tullavgifter. Det forra
forslaget skulle galla till den 30 juni 1922 oeh det senare till den 30
juni 1923.
Det frihandelsvanliga England torde ej heller sta frammande for
fragan om skydd mot den overmaktiga utlandska konkurrensen.
Kunna herrarna saga mig, hur vi skola kunna fa igang var industri,
da avsattning utomlands ar utesluten oeh de utlandska varorna med
billigare produktionskostnad bana sig vag till vart, for all import sa gott
som oskyddade land?
Kunna herrarna vidare saga mig, hur det befolkningsskikt av eirka
100,000 personer, som representeras av textilarbetarkaren oeh dess familjemedlemmar, skall under anforda forhallanden tinna ens sin nodtorftiga
utkomst? Sannerligen detta kan ske utan lika snara som kraftiga skyddsatgarder fran statens sida.
Vi krava ej hojda tullar for att skydda inneliggande lager. Nej,
vi begara provisoriskt okat tullskydd for att sa smaningom bliva satta i
tillHille att tillverka de varor,. som vart land behover, da de nuvarande
lagren forbrukats oeh darigenom pa nytt fa i gang var industri. Jag
tror mig aven kunna saga, att, savitt statistiska berakningar haHa streck,
ett skydd just nu skulle kanske inom kortare tid an man anar fa den
onskade effekten.
Under de tre aren 1917-1919 tillverkades sammanlagt 21,290,337
kg bomulIsvavnader. Vi sakna annu statistiska siffror for 1920, men
torde tillverkningen kunna uppskattas till c:a 2/ 3 av den normala arstillverkningen fore kriget eller 7,900,000 kg, minskningen beroende delvis
pa svarigheten att fa folk oeh 'till annu storre del pa den inforda 8timmarsdagens verkningar. Den to~ala tillverkningen under de senaste fyra
aren ar darfor 29,190,337 kg eller approximativt 30 miljoner kg. Det
torde observeras, att driften 1917 oeh .1919 delvis var inskrankt, oeh
1918 lag den nere pa grund av ravarubrist. Den totala tillverkningen
under de fyra aren 1911-1914 utgjorde 48,021,196 kg eller i runt tal 48
miljoner kg. Saledes~ visar den totala tillverkningen under de senaste fyra
aren ett underskott av e:a 18 miljoner kg. Den sammanlagda importen
under de fyra aren 1917-1920 har varit 19,712,868 kg eller approximativt
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20 miljoner, under det att importen 1911-1914, d. v. s. under normala
farhallanden, varit 7,920,691 kg eller i runt tal 8 miljoner kg. Importaverskottet har saledes varit 12 miljoner kg, medan den inhemska produktionen haft ett underskott av 18 miljoner kg.
Trots det att den inhemska produktionen salunda varit betydligt
reducerad, maste de inneliggande lagren pa grund av den stora importen
och den under kriget minskade konsumtionen anses stora. Lagren maste
dock givetvis minskas, da driften vid fabrikerna ar betydligt inskran~t,
delvis nedlagd, och importen nu nedgatt till ett minimum. Det torde ej
droja Hinge, forran lagren aro forbrukadeoch nya inkop maste garas.
Fragan ar da, om de svenska fabrikerna skola fa leverera varorna, eUer
om utlandska skola fylla behovet och en ny b~tydande import komma igang.
For mig star det klart, att svaret pa denna fraga ej bor vara mer
an ett ett provisoriskt tullskydd, sa att de svenska fabrikerna fa
leverera varorna.

Kapten E. Bernstrom: Jag har i den fraga, som ar foremal for diskussion i afton, en fran foregaende talare totalt avvikande mening. Da det ar
fraga om att bedama lampligheten av provisoriska skyddstullar, tycker jag,
att det ar riktigt att stalla fragan sa: Kan den atgarden avHigsna de
missforhallanden, som ha var~t orsaken till framstallningarna fran industriens sida om provisoriskt sky4d? Jag tror, att svaret i de aUra fiesta
fall blir nekande. Den fornamsta orsaken till svarigheterna ar omojligheten att tinna avsattning for industriens produkter. Kan da ett provisoriskt tullskydd oka majligheterna till en sadan avsattning? Den fornamsta orsaken till svarigheten att tinna avsattning torde vara den kopolust, som icke ar karaktaristisk endast for Sverige, utan som for narvarande trycker sin stampel pa hela varldens naringsliv. Det torde val
icke vara tvivel underkastat, att en atgard, som tenderar att fordyra varor,
icke kan stimulera koplusten.
Dartill kommer en annan ,orsak, som den foregaende talaren
papekade, och som sarskilt galler vissa. svenska industrier, namligen
lagringsfarhallandena. I inledningsanforandet har redan angivits, vilken
oerhard omfattning en viss del av var import tagit under tiden strax
efter kriget. Denna hade dock delvis sin orsak i under kriget intraffade
forhallanden och var alltsa icke en import i vanlig mening, som i
statistiskt avseende kan jamnstallas med den vanliga importen, men har
haft den trakiga foljden, att kapmannens lager aro overfyllda. 'Om
behovet folj aktligen kan tillgodoses fran lager och till priser, som ligga
nagot under de produktiollspriser, som den fardiga varan nu skulle betinga i Sverige, kan man val icke heller tro, att ett tullskydd skulle

FR.AGAN OM PROVISORISKA SKYDDSTULLAR

37

kunna ge industrien den luft under vingarna, sam den tror sig fa genom
att anhalla om okat tullskydd.
Den tredje stora svarigheten ar konkurrens fran lander med undervarderad valuta. Det har av bada de foregaende talarna papekats, att
en sadan konkurrens ieke kan motas genom tullskydd. Det ar alltfor
star skillnad. Arbetslonerna i Tyskland utgora ungefar 1/4 av arbetslonerna
i Sverige. Om man omraknar arbetslonerna i svensk valuta, utgora de·
i Tjeeko-Slovakien 30 ore men i Tyskland 50 ore i timmen och i Osterrike omkring 12 are i timmen, varfor det ar alldeles patagligt, att ett
tullskydd harvidlag ieke kan astadkomma nagot, sa myeket mindre om
man betanker, vilken oerhord betydelse arbetslonerna ha just far prisnivan oeh den Hirdiga varano Den foregaende talaren talade om arbetslonerna a ena sidan, om frakt- och transportkostnaderna a den andra,
men frakt- oeh transportkostnader aro oeksa till storsta delen arbetslan,
oeh gar man till botten, finner man, att allt till storsta delen ar arbetslan,
sa att arbetslanen helt enkelt ar den dominerande faktorn i denna fraga.
Da den foregaende talaren sarskilt namnde textilindustriens svarigheter, hade han ofarsiktigheten att peka pa tva farhaUanden, som enligt
min bestamda uppfattning tala emot hans standpunkt. Det ena var, som
jag forut namnde, lagringsforhallandena oeh det andra produktionskostnaderna, d. v. S. arbetslonerna. Om man inser, att arbetslonernas och
produktionskostnadernas hojd utgor en av de farnamsta svarigheterna for
industrien, ar val narmast att tanka sig, att dessa arbetslaner oeh produktionskostnader skola nedbringas. Det ar nog den vagen, vi maste
ga, oeh i detta fall verkar ett tullskydd i motsatt riktning. Den bristande
overenssta~melsen mellan vaxelkurs och penningens kapkraft i vissa
lander med undervarderad valuta maste utjamnas, och jag for min del
tror, att en sadan rorelse fastan langsamt redan ar pa vag, men den
maste motas med en liknande rorelse hos oss att fa ned vara arbetsloner.
Vi kunna ieke sta kvar pa den prisniva, vi far narvarande ha, och t~nigt
vanta, till dess att Tyskland, Osterrike oeh andra Hinder skola komma
upp till nagot, som n~rmar sig denna. Lika val som vi nu saga, att
den tyska valutan ar undervarderad, lika val skulle vi kunna saga, att
den svenska valutan ar overvarderad oelt att en utjamning maste ske,
en nedatgaende rarelse i Sverige och en uppatgaende i andra lander.
Da bortfalla storsta delen av vara svarigheter.
Textilindustriens malsman papekade nyss, att textilindustrien fare
kriget var fullt konkurrenskraftig. Hur har denna konkurrenskraft forsvunnit? Jo, genom en onaturligt stegrad produktionskostnad, ytterligare
ett skal naturligtvis att tillmata just denna punkt en avervagande betydelse.
Exportindustrien, som jag faretrader, star givetvis i ett motsatt
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lager. Det ar ju patagligt, att vi maste betacka oss for alIt, som ar
agnat att forsvara vart arbete utat, men det ar icke den synpunkten, som
vaglett mig, da jag nu diskuterar fragan mera allmant. Jag vill fasta
uppmarksamheten pa nagra bestamda olagenheter och faror i ett tullskyddssystem, som gar over det normala. Forst och framst inbjuder det
till repressalier i en mangd olika former, som i langden sakerligen komma
att visa, att den fordel, man trott sig vinna genom ett tullskydd, ar en
chimar. pen andra faran - och detta galler i eminent grad exportindustrien ar, att ramaterial for en industri ar fardigprodukt for en
annan. Ett oforsiktigt tullskydd kan pa ett icke avsett satt drabba en
industri, som icke tal nagon ytterligare belastning. Den tredje faran,
aven har berord, ar, att naringslivet icke i otrangt mal farvanda sig till
statsmakterna med anhallan om skydd. \Ti ha under foregaende' tider,
da det varit Hittare, det medges, varit ganska morska och sagt, att naringslivet skall be att fa skota sig sjalvt och fa vara fritt och sjalvstandigt,
ty endast da gar det bra, och staten skall taga bort tassarna. Da
gar det icke an att, da det verkligen en gang kniper till pa allvar, skrika
som stackars barn och vancla sig till staten for att denna skall taga hand
om oss. -Det kommer att harona sig. Vi maste i detta fall aven tanka
pa att naringslivet bibehaller sin frihet och sjalvstandighet.
Jag har alltsa den uppfattningen, att huvudorsaken ,till de nuvarande
svarigheterna aro vara alltfor boga produktionskostnader och att varje
atgard, 'som ar agnad att gora den nedatgaende rorelsen i var prisniva
langsammare, ar av ondo, ocb att, om vi kunna sanka prisnivan sa
mycket, att vi ater komma ned till normala forhallanden, ocksa de olagenheter, som kunna overvinnas, komma att overvinnas.
Fil. d:r G. Silverstolpe: Jag bar tagit mig friheten att begara
ordet for att belysa kvallens diskussionsamne fran en speciell synpunkt,
fran vaxelkursteoriens synpunkt. Det ar ofrankomligt, att om man satter
in en mangd nya tullforhojningar i ,var tulltaxa, kommer var prisniva att
stiga i forhallande till prisnivan i frammande Hinder. Det kan under
nuvarande forhallanden forsigga pa tva olika satt~ Det kan tillga sa,
att priserna stiga i Sverige, under det att vara vaxelkurser pa utlandet
ligga tamligen oforandrade'. Det kan tillga sa, att prisnivan i Sverige
'ligger tamligen oforandrad, m~dan vaxelkurserna pa frammande Hinder
pressas ned.' Vilket som i 'verkligheten blir fallet, beror pa de andra
faktorer, som bestamma penningvardet, namligen riksb'an~ens och de ovriga
bankernas penningpolitik. Emellertid aro de tva varianterna endast ett
uttryck for samma sak, namligen att prisnivan stiger i forhallande till
prisnivan i frammande Hinder. Jag tillater mig darfor att i fortsattningen
rakna endast med den ena varianten, namligen att priserna i Sverige

FRAGAN OM PROVISORISKA SKYDDSTULLAR

39

ligga tamligen stilla, medan vaxelkursen pa frammande lander sjunker.
Vad blir da foljden darav? Jo, de industrier, som ha fatt tullskydd, reda
sig ju bra, for all del, lat vara att den omstandigheten, att de utlandska
vaxelkurserna ga ned, i nagon man minskar den fordel, de fatt genom
tullskyddet. Men det finns andra industrier, som leva i konkurrens med
utlandet, oeh for dem betyder sankningen av vaxelkurserna pa frammande
lander en forsamring av konkurrensmajligh~terna, nota bene enligtp~o
tektionistiskt betraktelsesatt. Saledes, man lagar pa ett hall oeh det gar
sonder pa ett annat. Det finns dock andra industrier, for vilka det gar
betydligt mera sander, oeh det yare sig man ser saken fran protektionistisk eller frihandelsvanlig synpunkt, namligen de industrier, som arbeta
far export. Far exportindustrien betyder en sankning av vaxelkurserna'
det maste saval protektionisten som frihandlaren ga med pa - en
farsv3xing av avsattningen pa franlmande Hinder. Detta star oeksa klart
far exportindustriens malsman, sasom nyss utveeklats av den faregaende
talaren. Oeh harom dagen skrev ingenjor Kreuger en myeket intressant
artikel i tidningspressen, dar han lade fram sina synpunkter pa saken
oeh pa det bestarndaste reserverade sig mot insattande av farhajda tullar
i tulltaxan. Sasom han myeket val inser, ar det nonsens att tala om att
med tunar skydda den svenska industrien, da en del av densamma utgares av exportindustrier. Man kan skydda somliga industrier, men man
kan ieke skydda aHa, utan man skyddar vissa industrier pa exportindustriernas bekostnad.
Sa ligger nu saken i stort, men jag skall ieke draja vid dessa allmanna synpunkter. Jag skall ga fragan om forhallandet mellan vara
vaxelkurser oeh den utHindska konkurrensen annu en smula narmare
in pa livet. Vad forst den myeket patalade tyska konkurrensen betraffar, ar det ju en alldeles sarskild historia med den. Helt nyligen har
i Tyskland utkommit en skrift av en myeket klartankt tysk finansskriftstallare med det svenskklingande namnet Dalberg. Skriften heter
»Valutadumping». Bland andra myeket intressanta· saker, som han papekar, ar oeksa en sak, som jag oeksa for min del sokt papeka i nagra
tidningsartiklar, namligen att denna myeket patalade tyska dumpingexport
i sjalva verket betyder en enorm kraftfarlust for Tyskland. Den betyder
en standig kraftforlust, en standig »Auspowerung», som forfattaren kallar
det med en term, som utgor en underlig hybrid mellan tyska oeh engelska.
Saken ar den, att i den man som tyska exportarer salja till sina laga
inlandspriser, oeh i den man som den tyska folkhush~Ulningen maste importera till de enormt hoga utlandspriserna, i samma man uppstar en
enorm forlust far den tyska folkhushallningen. Den forlusten innebar pa
satt oeh vis en ren present till utlandet. Dalbergs brosehyr visar nu, att
man i Tyskland alltmer barjar fa upp ogonen for clenna kraftforlust till
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foljd av markkursens underliga stallning. Det botemedel, som han foreslar, ar, att man skall utbygga den exportprispolitik, som sornliga tyska
exportindustrier redan slagit. in pa, namligen att hoja priserna pa de
tyska exportprodukterna, sa att de i det narmaste komma upp till konkurrenspriserna i lander som England, Belgien, Amerika oeh Skandinavien.
Var oeh en kanner inom parentes sagt till, att det ieke langre ar
nagon stor vinst att kopa tyska boeker oeh knappast nagon vinst aUs,
oeh detta sammanhanger med att den tyska bokexporten 'ar statsreglerad
med bestammelser om sarskilda tillaggsavgifter pa varje bok, som gar ut
ur landet. Det ar nu myeket troligt, att en sadan prispolitik fran tysk
synpunkt sett skulle verka i ratt riktning oeh s~Uedes forhindra, att Tyskland skanker bort en stor del av sin arbetskraft for ingenting. Om det
nu komrner darhan, att tyskarna lyekas satta upp sina priser sa, att de
ligga ganska nara konkurrenspriserna i England, Skandinavien oeh Belgien,
ja, da skall det val borja taga slut pa klagomalen i England, Belgien oeh
Skandinavien over denna billiga tyska varuexport, som man far till skanks.
Men som sagt: det ar en sarskild historia med den tyska konkurrensen oeh den tyska markkursen. Vi ha emellertid aven den engelska
pundkursen, den amerikanska dollarkursen oeh franekursen att tanka pal
.A.ven betraffande dessa kurser skall jag be att fa yttra nagra, som jag
tror, ieke alldeles oviktiga ord, namligen att det sa langt ifran betyder
en verklig naekdel for vart land, att vi ha vara nuvarande relativt laga
kurser pa pund sterling, dollar oeh franc, d. v. s. laga kurser i forhallande
till priserna i Sverige oeh i England, Amerika oeh Frankrike, att det
tvartom ar ett uttryek for ekonomisk styrka. Dessa laga kurser aro
naturligt laga kurser. Naval, sager ahoraren, det ar val ganska konstigt
att i detta fall tala om naturligt laga vaxelkurser. la, jag bort kanske
inskjuta, att vad jag nu talar om ar de naturliga vaxelkurser, som vi
for narvarande ha som ett resultat av de ekonomiska krafternas fria spel,
av en fri import oeh export, oeh ieke de artificiellt ytterligare nedpressade
vaxelkurser, som skulle bli resultatet av hammad import oeh en pa grund
av importhamningen hammad export. Emellertid forstar jag, att manga
av mina ahorare sta frammande for uttryeket »naturligt laga vaxelkurser»
pa England oeh Amerika. Vi ha fran en my~ket framstaende svensk
nationalekonom, professor Cassel, fatt hora myeket om att vaxelkurserna
mellan lander med pappersvaluta maste stalla sig efter kopkraftspariteten,
d. v. s. maste inrikta sig efter prisnivaerna i de lander,' varom det ar
fraga. Vi ha fatt veta, att aHa andra Higen aro abnornla tillfalligheter.
Vi ha fatt hora, att vara pund- oeh dollarkurser aro abnormt laga i forhallande till prisnivan i Sverige, respektive i England oeh Amerika..
Till grund for allt detta ligger dock i sjalva verket en ofullstandig analys
av vaxelkursteorien. Icke. en oriktig analys, ty den ar riktig, sa langt
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den gar, rnen den gar icke tillrackligt langt. Det finns andra faktorer
an penningvardet och prisnivan, som paverka vaxelkursen. AlIa de narvarande veta, att det fore kriget, da alIa lander hade guldmyntfot, fanns
dyra lander och billiga Hinder. Tog man ut ett kilogram guldmynt i
Sverige, och for till andra lander och vaxlade till sig belgiskt eller
schweiziskt guldmynt, kunde man leva betydligt Hingre pa detta kilogram
guld i Belgien, respektive Schweiz, an i Sverige. For man till Holland.
eller till Amerika, rackte ett kilogram guld icke aUs sa langt som i Belgien eller Schweiz. Man kan nu tycka, att det borde ha gatt en strom
av varor fran de billiga till de dyra landerna, sa att prisen i de billiga
skulle stigit och prisen i de dyra landerna ha fallit, med resultat att en
utjalnning kommit till stand, men det gjorde det icke. Varpa berodde
det da, att det fanns dyra och billiga lander? Ja, det ar icke sa latt att
sa att saga i ett natskal presentera den teoretiska forklaringen harpa.
Jag han endast antyda sa mycket som att det var olikheter i produktionsforutsattningarna, olikheter i respektive Hinders naturliga eller konstgjorda monopol, olikheter i tull- och fraktfDrhallanden, allt detta och
mycket annat, som astadkom de olika prisnivaerna i de olika landerna
och avvikelserna mellan prisnivaerna och vaxelkurserna. Dessa motsattningar hava under varldskriget och darefter snarare blivit skarpta an utjamnade. Darfor kunna vi i sjalva verket vanta oss skarpta avvikelser
mellan ett lands prisniva och de utlandska vaxelkurserna. Darfor ar det
ocksa hageligen orimligt att nu sitta och vanta pa att pund- och dollarkurserna skola stiga och stalla in sig efter farhallandet mellan den svenska
och den engelska, respektive den amerikanska prisnivan.
Nej, saken ar den, att vara relativt laga pund- och dollarkurser nog
i sjalva verket bero pa den omstandigheten, att vara standardexportartiklar, tramassa, travaror och papper ha varit faremal far en sa utomordentligt intensiv utlandsk efterfragan under det senast tiUandalupna
aret. Tramassa har betalts med sju, atta, nio, tio ganger sa hoga priser
som fare kriget, och betalas fortfarande med fem- a sexdubbla priser.
Vardet av var export pa tramassa och papper har under det senast tillandalupna aret pppgatt till synnerligen haga siffror. Trots den depression, som nu ocksa paverkar denna export, kunna vi nog ocksa i fortsattningen rakna pa god efterfragan och god avsattning far dessa vara
stapelexportartiklar. Det stammer nu fullkomligt med det teoretiska resonnemanget, att en .intensiv efterfragan pa var tramassa, vara travaror
och vart papper skall lata oss sitta har i Sverige med en relativt hag
prisniva och med en relativt lag vaxelkurs pa utlandet. Det betyder helt
enkelt, att vi fa vara varor fran andra Hinder billigt, darfar att vi kunna
salja vara fornamsta stapelartiklar dyrt. Det borde man icke beteckna
som en skada utan som en fardel far vart land, en fardel, som vi natur-
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ligtvis bora soka utnyttja. Vi bora taga hansyn till den nya situation,
som vi kommit i, i stallet for att pa allt satt halla fast vid ett gammalt
forsvunnet, aldrig mer aterkommande jamviktslage for var utrikeshandel.
Grosshandlaren N. Winkler: Det var intressant att hora de tva
sista talarna, ehuru jag for nlin del fax. saga, att jag mycket litet forstod •
demo ,Kapten Bernstrom borde man ju kunna forsta, da han sjalv ar
industriman och sysselsatter en mycket stor industriell anlaggning har i
landet, men hans utgangspunkt var nagot egendomlig. Han pastod namligen, att vi uteslutande borde soka komma nedat med arbetslonerna, sa
att vi kunde konkurrera med Tyskland och andra lander, som for narvarande salja billigt pa grund av sina valutaforhallanden och laga arbetsloner. Vi kunna val i alla fall icke, sasom den siste arade talaren och
delvis ocksa kapten Bernstrom, alldeles bortse fran all annan svensk
industri an exportindustrien. I sa fall borde man aldrig ha infort de
tullar, som beslutades ar 1888 och 1892, och, som sedan fullstandigades
genom omlaggningen av tulltaxan ar 191 I. Det ar ju icke sa som kapten Bernstrorn sager, att industrierna skrika pa statsunderstod, utan de
begara endast att fa behalla det tullskydd, som faststalldes ar 191 I. Man
kan ,val icke med hansyn till penningvardets fall pasta, att industrien nu
har samma tullskydd som den forut hade. Och da produktionskostnaderna i stort sett foljt penningvardets fall, d. v. s. ungefar tredubblats,
ar det val icke orimligt att ocksa ifragasatta en fordubbling eller tredubbling av vikttullarna. Visserligen ar det mig bekant, att en del industrier hava ingatt till handelsdepartementet rned framstallningar om
tullskydd, uppgaende anda till 1,500 % av de nuvarande tullarna, men
det lar val icke vara nagon, som forutsatter, att det skulle vara framkomligt att fa igenom dylika tullsatser.
Jag tyckte, att inledaren framlade saken for oss ungefar som den
are Han papekade, att vi behovde tullar, men naturligtvis icke tilltagna
hogre an vad som star i rimligt forhallande till penningvardets fall. Det
farhaHer sig, som direktor Bergengren sade, att det har icke galler, om
industrien skall fortjana sa och sa mycket 'pengar, utan det galler, huruvida man i nagon 'man skall kunna halla industrien i gang under den
svara tid, vi nu ha att genomga. Vad industrien framfor alIt behover,
ar att fa ett lofte for framtiden,
Det ar riktigt, att de stora lager, som vi till stor del onodigtvis
under de gangna aren importerat, forst maste slutforsaljas, men aven om
koplusten ar minimal, finns det i alIa fall nagon konsumtion. Det ar
san~, att manniskor for narvarande avhalla sig fran att kopa, darfor att
de anse, att det ar for dyrt, och vanta pa lagre pris, men, mina herrar,
de lagre prisen komma av sig sjalva, aven om vi fa hogre tullar, ty, som

FRAGAN OM PROVISORISKA SKYDDSTULLAR

43

har papekats, de importorer, som! lagt sig till med stora lager, som de
inkopt till hoga priser, fa finna sig i ansenliga forluster pa sina lager.
Det galler nu, huruvida nodlidande industrier skola kunna fa
lofte om att skydd framdeles kommer att faststallas, sa att de kunna
vaga Hi.gga en del pa lager for att sedermera salja, da det abnornlt stora
importoverskottet har blivit slutsalt. Man skulle da veta med sig, att
man senare kan erhalla nagot hogre pris an Inarknadslaget nu medger.
Skall man daremot tanka, att importen fortfarande skall paga, sedan
nuvarande lager aro slut, star den svenska industrien likaval handieapad.
Nu ar det alldeles uppenbart, att man ieke med nagra tullsatser for
narvarande kan komma till ett sadant prislage, att man kan skydda sig
lnot ett sadant lands konkurrens som Tysklands, dar valutaforhallandena
ligga· sa emot oss, men var oeh en kan forsta, att Tyskland ieke ensamt
kan produeera for hela varlden. Enligt min mening ar det alldeles nodvandigt, att det olika varde, som Marken har inom Tyskland oeh i utlandet, forr eller senare utjanlnas, d. v. s. med andra ord, att vardet pa
den tyska Marken blir detsamma for exportvaror som for varor inom
Tyskland. Herrarna skala fa se, att da den dag kommer, .da prislaget
blir sadant for tyska varor, skall aven konkurrensen ieke langre bli sa rent
ut forkrossande som den for narvarande ar for de lander, vilkas industri
har samma produktionsforhallanden som Sveriges.
Jag haller (som sagt fore, att det tullskydd, som de svenska statsmakterna beviljade ar 191 I, bar uppratthalla~. I annat fall tror jag, att
arbetslosheten kommer att utveekla sig pa ett satt, som vi for narvarande
ieke ana, oeh som kommer att bli overmaktigt saval for staten som
kommunerna, om de med penningmedel eller pa annat satt skola understodja den rnangd arbetare, som da bli arbetslosa.
Jag forstod ieke riktigt kapten Bernstrom, da han sade, att vi borde
fa ned arbetslonerna i Sverige, sa att vi kunde konkurrera med Tyskland.
Det ar val ieke hans mening, att vi skola nedpressa levnadsstandarden
till samma niva som i Tyskland. Atminstone skulle jag ieke anse det
vara ett lyekligt eller efterstravansvart forh~nlande. Jag tror aven, att
arbetslonerna, vare sig vi vilja 'eller ieke, komma att ga ned i alIa lander
oeh ieke minst i Sverige, dar 'de enligt mitt formenande stigit myeket
mera an i utlandet. Dock tror jag, att forhojda t'ullsatser i myeket stor
utstraekning skulle 'kunna inverka sa, ~tt arbetslonerna kunde bibehallas
i en atminstone nagorlunda rimlig niva.
Jag haller vidare fore, att de utredningar, som forsigga, taga alldeles
for lang tid, oeh att det varit lyekligt, om riksdagen redan i fjol hade
lyssnat till den motion, sam da vaektes om forhojning av tullsatserna.
Vi skulle da haft en betydligt mindre import under det gangna aret,
oeh vara ekonomiska forhallanden skulle icke ha varit sa till den
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grad forvarrade, som de for narvarande aro, var handelsbalans skulle da
varit mycket, mycket battre. Bevillningsutskottets utlatande harforleden
gick ut pa att vi for narvarande icke skulle fatta nagot beslut, darfor att
det forsiggick en utredning i handelsdepartementet. Enligt min mening
hade det varit battre, om riksdagen beslutat en tullforhojning pa 100 a
150 %, som skulle rackt, intill dess denna utredning blev fardig. Samma
utredningsarbete, som man vid fjolarets riksdag utlovade skulle verkstallas
av tull- och traktatkommitten, utfores nu av denna sarskilda kommitte
inom handelsdepartementet. Den blir kanske inte fardig till denna riksdag, och det gar inte an att lata industrien vara utan okat tullskydd till
nasta riksdag.
Jag t~or, att var och en, som har nagot med en industriell anlaggning att gora, vet huru svarigheterna for 'narvarande kannas. Jag kanner
atminstone till industrier, som icke salt nagot namnvart pa ett halvt ar,
men anda fortsatt tillverkningen, icke i full utstrackning men med halv
eller tre kvarts drift. Om det blir klart for dessa industrier, att de icke
ha att vanta nagot' okat tullskydd, tror jag, att de forst som sist kunna
komma overens om att det ar bast att stanga igen. Jag upprepar, att
det ar manga industrier, som i det Hingsta och i storsta mojliga man
sokt halla arbetet i gang och lamna arbetarna tillfcille till arbetsfortjanst,
som icke Hingre ha mojlighet att gora detta, om man kan vara beredd
pa -att den utlandska konkurrensen fortfarande skall gora sig gallande pa
salnma satt som under ar 1920.
Grossbandlaren E. Lithander: Den nast siste talaren slutade sitt
anforande med att uttala, att vi kunna importera varor billigt, darfor att
vi salja vara exportvaror dyrt, och han gjorde gallande, att detta for oss
ar huvudsaken. Ar det verkligen da den arade talarens mening, att vi
med detta som huvudsynpunkt skola alldeles bortse ifran vara andra industrier? Om endast den synpunkten far vara avgorande, skulle vi odelagga manga industrier; jag talar "icke endast om textilindustrien,
utan det ar' ofantligt manga forut givande industrier, dar man nedlagt
oerhort mycket kapital och ordnat sig for full drift, som med beratt mod
skola odelaggas, darfor att vi handelsevis under en viss period pa grund
av valutaforhallanden' kunna fa in varor billigt. Jag tror, att en sadan
politik ar oklok, och vi veta ju for ovrigt icke, hur lange dessa valutaforh~nlanden komma att rada. De kunna andra sig, och da sta vi utan
de industrier, som vi under ett trettiotal ar ungeHir hava uppbyggt.
Den aktade representanten for exportindustrien borjade sitt anforande
med att fraga, om den atgard, som nu ar foreslagen, kan avhjalpa olagenheterna och skydda vara industrier. Man far ju saga, att den kan
icke avhjalpa dem helt ocb hallet, men den kan i vasentlig man ge trygg-
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het at olika industrier, sa att de vaga fortsatta att konkurrera sarskilt
om var inhemska marknad. Sa kan ske genom de foreslagna atgarderna,
om de beviljas, darigenom att den utlandska importen i nagon man
bromsas. Den kan icke helt avstangas, men forsvaras, och pa samma
gang skapas nagot, som ar synnerligen viktigt, namligen okade statsinkomster. Genom de tullar, som darmed uttagas, fa vi i alla handelser
en lattnad i var budget.
Han talade vidare om att avsattningssvarigheterna aro ooverkomliga.
Det ar nog sant, att det pa detta omrade rader svarigheter, beroende pa
att alla intaga en avvaktande hallning. Det finns nag behov Iitet varstans
i landet och order komma droppvis in, Inen koparna komplettera endast
for tillfallet och vaga icke sasom under vanliga forhallanden tacka sig
langt framover. Det ar sant, att det finns stora lager i landet, men de
torde i icke sa ringa grad, atminstone vad textilvaror betraffar, besta av
artiklar, sam icke aro [orernal for huvudtillverkning inom den svenska
textilindustrien.
Samnla talare sade, att ett tullskydd skulle motverka den nedsattning av arbetslonerna, som ar nodvandig. Det ar nog sa, att, som jag
nyss antydde, tullskyddet icke enbart kan hejda importen, utan man maste
ga bada vagarna och alltsa aven driva ned arbetslonerna, for aft detta i
sin man skall bidraga till att mota de utHindska varorna.
Han sade vidare, att exportindustrien star i motsatt lager till clem,
som payrka tullskydd. Jag vill i det fallet endast erinra om att en av
de storsta exportorerna i en av vara storsta exportartiklar just harom
dagen talade for tullskydd i andra kammaren, sa att det ar nag icke
odelat alla exportorer, som forfakta kapten Bernstroms asikt. Det ar ju
ocksa sa, att en hel del av vara exportindustrier aro specialindustrier, dels
liggande kvalitativt over utlandets, dels beroende pa vara naturtillgangar.
Man kan darfor icke saga, att deras avsattningsmojligheter aro sa ytterligt kansliga for hur priserna pa livsfornodenheter i ovrigt stalla sig inom
-landet, forsavitt de icke ga over en rimlig grans. Det, som nu ifragasattes, innebar for ovrigt ingenting annat an att man i fraga om vikttullar far vad som i fraga om vardetullar automatiskt intrader och emot
vilket, savitt jag vet, ingen opposition har riktats.
Samme talare sade, att statsmakterna ej bora trada hjalpande emellan,
utan att industrien bor klara sig sjalv. la, hade icke statsmakterna tratt
hjalpande emellan pa r88o-talet sa, sam de gjorde, hade vi aIdrig haft
den utveckling av Sveriges industri, som vi i alIa fall ha bevittnat, och
tack yare vilken vi kunnat iklada oss statsutgifter av en omfattning, som
eljest icke varit oss mojIig. Att vi skulle lata industrien skota sig sjalv,
innebar en for stor risk betraffande Sveriges industriella liv, och vi kunna
icke lamna industrien utan den hjalp, som den faktiskt har begar och
behover.
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Jag ska11 till slut endast inskranka mig till att papeka, att vi fran
att ha haft ett exportoverskott pa anda till 500 milj. kr. i stallet fatt ett
importoverskott, som for ar 1919 rorde sig om 911 rnilj. kr. och for
januari-oktober forra aret rort sig om over 1000 milj. kr. Det gar icke
att fortsatta pa den vagen, utan att det ganska snart laser sig, och det
kommer da att visa sig, att vi icke ha medel att lata det fortga pa detta
satt. Det kan ju ske omedelbart efter en kristid, da lagren varit lansade i
landet, men att alltid fortsatta sa, vore for var ekonomi som land betraktat odesdigert. Jag vill darfor boppas, att den utredning, som nu
pagar inom handelsdepartementet, skall visa, att det enda, vj ha att gora,
ar att trada hjalpande in for de industrier, som pa tungt vagande skal
ha kravt hjalp mot en tavlan rned utlandet, vari de icke utan denna
bjalp kunna besta.
Fil. d:r K. Hildebrand: Jag begarde ordet endast for att i storsta
korthet framlagga ett litet exempel, men jag vill i forvag forutskicka den
anmarkningen, att det enligt min mening icke gar att har tala om att
alla industrier skola fa tullskydd eHer att inga industrier skola fa det. Det
behovs individueHt bedomande och en sovring av vilka industrier, som
behova det och som ha nytta av det, och at vilka det salunda kan vara
lampligt att ge detta provisoriska tullskydd. Naturligtvis bor man i
varje fall, som herr Bernstrom framholl, undersoka, i vad man de medel,
man tillgriper, verkligen kunna hjalpa, och forst da man anser, att det
hjalper med en forhojd tull, bor man taga till den.
Den kemiska industri, som jag tar som exempel och som jag kanner nagot till, har arbetat under manga ar langt fore kriget for den inhemska konsumtionen och har aven exporterat. Vid arsskiftet lag den
inne med stora ravarulager och stora lager av fardiga fabrikat, och de
fardiga varorna fa nu saljas under produktionskostnaderna, sa att fabrikerna
gora en ratt stor forlust pa varje forsald varuenhet. Det ar naturligtvis
en rik~ig politik att i denna situation, sa fort som mojligt soka salja av
det inneliggande lagret och att arbeta upp ravarorna och salja for att
sedan kunna gora nya inkop av ravaror till billigare pris och fortsatta
produktionen med nya forutsattningar. Man far ju hoppas, att, aven om
det blir forlust de narmaste manaderna, fabrikerna skola kunna fortjana
efterat. Det ar val en tamligen klok och nationalekonomiskt riktig
politik.
.
Men veiga fabrikerna gora detta? Vaga de langt i forvag kopa de
utlandska ravaror, det galler, for att fortsatta 9riften? Det enda sakra,
de ha att haHa sig till, ar forlust pa allt, som nu forsaljes. De borde
kunna tanka sig fa fortjanst pa den vara, som tillverkas av nu inkopta
ravaror, d. v. s. varor, som tillverkas om nagra manader, men detta
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maste ju ratt myeket undandraga sig bedomande. Om nu denna industri, sam hemstallt am en provisorisk tullforhojning finge denna
sin ansokan beviljad, skulle den darmed kunna fa det erforderliga
rnodet att inkopa ravaror for att fortsatta driften oeh haHa fabrikerna
i gang.
Den provisoriska tullforhojning, som kan komma i fraga, kan aldrig
motsvara hela produktionskostnadsdifferensen, om man ser pa Sverige
oeh Tyskland, utan endast en del av densamma. Salunda kan en sadan
provisorisk tullforhojning ieke verka hojande pa priserna, utan tvartom
far man nog tanka sig, att om forhallandena i varlden fortsatta som nu,
prissankningen kommer att fortsatta, men att den blir langsammare oeh
ieke kOlnmer att ga sa djupt.
Om det ieke blir en dylik provisorisk tullforhojning, hur staller sig
saken da? Da ar det ieke sa alldeles sakert, att fabrikanten vagar inkopa nya ravaror, utan da ligger det nara till hands, att, sedan ravarulagren aro upparbetade oeh varorna forsalts med forlust, fabriken stanges.
Det ar naturligtvis en risk for handelsorganisationen att sedan ieke ha
varor att tillhandahalla kunderna. Det finns da tva utvagar. Den ena
ar att inkopa varor fran Tyskland oeh bibehalla handelsorganisationen,
kontorspersonalen oeh den tekniska personalen till en framtid, da produktionen ater kan komma i gang. Den andra ar att gora upp med
tyska fabriker, att ravaran dirigeras dit, oeh lata tillverka varan dar for
svensk rakning, importera den hit, betala den nuvarande tullen oeh salja
i Sverige. Jag har forsokt gora en berakning, hur detta skulle stalla sig
med nuvarande arbetskostnad i Sverige oeh Tyskland, oeh jag anser mig
ha kommit till det resultatet, att dessa svenska fabriker tillsammans skulle
gora en vinst pa en million kronor om aret genom att pa detta satt lata
tillverka varorna i Tyskland for siri rakning. Detta ar ieke ett lost hugskott, ty det har redan kommit forslag am att fabrikerna skulle lata tillverka varan i Tyskland, narmast i tanke att exportera den till TjeekoSlovakien.
Nu. ar denna industris stallning ieke alls nagot enastaende, utan det
finns manga andra industrier, som befinna sig i samma lage, oeh, am det
ieke kommer nagon provisorisk tullforhojning till stand, som kan ge industriledarna litet· mer mod - inledaren papekade ju for ovrigt, att en
tullforhojning skulle fa ratt sa viktiga moraliska verkningar - komma
nog ratt manga industrier att stoppa tillverkningen. Hur staller sig saken
da? Jag undrar, om ieke laget kommer att bliva sa pass allvarsamt oeh
att det da galler sa stora delar av den svenska industrien, att det vore
synnerligen lampligt att komplettera' nationalforeningen mot emigration
med en nationalforening for emigration.
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Jag kan mycket val farsta, att exportindustrierna motsatta sig allt
vad tullar heter, men de bora dock beakta, vad den eventualiteten betyder, att en hel mangd industrier stoppa. Det kommer att bli arbetslashetsunderstad, stat och kommun behova fortfarande en. mangd pengar,
som skola tagas, skattevagen, och jag undrar, om icke foljden kan bli,
att exportindustrien,' den industri, som fortsatter att arbeta, blir sa pass
hart betungad med skatter, att detta mer an val uppvager den olagenhet,
som dessa industrier skulle ha av provisoriska tullar for en del andra
industrier. Om pa detta satt en del av vara industrier stoppa, behovas
ju fortfarande de varor i stor utstrackning i landet, sam dessa fabriker i
vanliga fall tillverkat och som maste importeras, vare sig fabrikanterna
sjalva importera eller andra gara det. Om nu detta far fortga under en
langre tid, hur gar det da med den svenska valutan?
Nu ar det naturligtvis sa, att det rader mycket olika farhaHanden
for olika industrier och olika farhaHanden for samma industri vid olika
tidpunkter. Darfar vore det naturligtvis aUra bast, om man kunde tanka
sig, att ett land agde en verkligt klok och insiktsfull regering, at vilken
en farstandig riksdag kunde Qverlamna att farfara efter omstandigheterna
manad for manad. Det strider emellertid mot vara vanor har i landet
att tanka sig nagot sadant, och jag forstar mycket val, att det ar fulIkomligt ogenomforbart. Det vore naturligtvis det enda ratta att ha ett
elastiskt system, sa att man icke nagon langre tid framat fastlaste nagon
\riss provisorisk tullsats. Det hela ar emellertid sa pass allvarsamt, tror
jag, att man maste vidtaga atgarden med provisoriska tuUsatser for vissa
industrier. Sedan kan det ju handa, att det ar riktigt att anvanda
Schweiz' system med importforbud for vissa varor. Olagenheten ar naturligtvis den, att man da loper risken att fa nagon ny industrikommission och aUt det dar, som man velat komma ifran. Det vore av stort
intresse att fa veta, hur man tanker ordna den saken i Schweiz. Det
har icke, vad jag vet, kommit nagot meddelande darom annu. Det kan
ju handa, att det kan anvandas mindre tungrodda former an vi ha i Sverige, ty nar vi barj a organisera, blir det alldeles fruktansvart, .innan det
ar slut.
Vad jag alltsa uttalat mig for, ar en individuell behandling av olika
industrier, majligen ett blandat system av importforbud och tullar, men i
varje fall provisoriska tullsatser for v.issa industrier.
Professor E. Heckscher: I olikhet mot herr Hildebrand tror jag,
att det icke strider mot vara vanor att overlamna alIt at regeringen;
tvartom ha vi i aUra hagsta grad fatt denna vana, och inom nagra fa
manader skall det vara mojligt att fa tillbaka det system, som vi kanna
fran tiden mellan ar 1914 och 1919. Ingenting ar enklare an att ater-
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uppbygga det; om det sjaJvt ar enkelt ar en annan fraga. Industrien
skulle binda ett ris at sin egen rygg, om den komme med ett sadant
yrkande.
Det var en nagot egendomlig kemisk-teknisk fabrik, som d:r Hildebrand talade am, och som, aven om den finge det tullskydd den ville ha,
i alIa fall skulle arbeta med forlust,d. v. s. den skulle taga in ravaror i
klart och fullt medvetande om att det skulle uppsta forlust pa produk-·
tionen. AlIt tal om ett tullskydd, som ar otillrackligt, ar val, uppriktigt
sagt, ganska barnsligt. Skola vi ha tullar, skola de val vara sa hoga, att
de hjalpa, ty icke lar det vara mojligt att fa industrien i gang genom
tullar, som icke gora den rantabel.
Lat oss emellertid ytterligare fullfolja d:r Hildebrands exempel. Han
sade, att tanker man sig, att ett tullskydd icke kommer till stand - jag
inskjuter, aven om det kommer till stand - kan produktionen icke fortga,
utan foretaget maste nedlagga sin verksamhet. Da kommer den tidpunkt,
sager han, nar man icke kan forse kopare med den mangd varor, sam
ar eftetfragad, varfor man later dirigera ravaran till Tyskland for att lata
tillverkningen ske dar. Jag vill da gora den ansprakslosa fragan: Skicka
tyskarna oss de? gratis ellervilja de ha betalt? Om de vilja ha betalt,
vad skola vi da skicka dem? Vi lara icke kunna skicka dem guld det ar exportforbud pa guld, om jag icke misstar mig, och det lar val i
aHa fall icke spela nagon roll - utan vi maste betala dem med varor.
Da kommer ju emellertid var produktion i gang, vilket just ar vad som
behovs.
I sjalva sakfragan inser jag fullkomligt och har icke ett ogonblick
bagatelliserat betydelsen av det mycket starka betryck, som det svenska
naringslivet for narvarande ar underkastat. Utan tvivel ar det en av de
allvarligaste kriser, som vart naringsliv genomgatt under de senare artiondena. Fran ren industriledarsynpunkt ar detta mycket varre an krisen
under sjalva kriget. Fran konsumenternas synpunkt ar det alldeles tvartom. Da man kritiserar de atgarder, som nu aro foreslagna, ar det alltsa
icke darfor, att man tror, att det hela ar val bestallt, utan av andra skal.
For min del maste jag uttala den forvissningen, att svarigheterna
icke i forsta hand ligga pa utrikeshandelns omrade, fastan det ser sa ut.
Av en publikation, som hogsta ekonomiska radet utger, Monthly Bulletin
of Statistics, kan man lara kanna de nuvarande import- och exportsiffrorna
i procent av motsvarande siffror 1913, icke efter varde utan efter kvantitet. Ar 1920 var enligt den importen under forsta kvartalet 5 1,7 %
eller omkring halften av 1913 ars import, under andra kvartalet 65 %
eller nagot under 2/3 och forst tredje kvartalet kom man upp till 88 %.
I intet av de kvartal, som hittills redovisats for ar 1920, har importen
salunda ens tillnarmelsevis natt samma totala hojd som ar 1913. Med
4-
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andra ord, den import, som agt rum under ar 19 2 0, ar vasentligt mindre
an fredstidens import - detta totalt sett, medan jag fullkomligt medger,
att det finns viktiga varugrupper, dar farhaJlandet ar annorlunda - oeh
detta efter en enastaende brist pa import eller averskott av export under
den faregaende tiden. x Siffrorna for ar 1919 aro annu lagre an de siffror,
som jag nu angivit, oeh aren narmast farut har man, som alIa veta, tidtals haft en rent forsvinnande import \jamfort med exporten.
Herr Lithander namnde sjalv ett par siffror, som harvid voro ofantligt karaktaristiska. Han talade om att vi farut hade en averskottsexport
pa 500 milj. kr. oeh nu en averskottsimport pa 900 milj. resp. en miljard
kr. Ja, det ar just darfar, att vi hade en sa kolossal overskottsexport,
som vi for narvarande ha overskottsimport. Det ar ieke meningen, att
man skall skieka ut varor utan att fa varor i utbyte. Det har emellertid
n~ forskjutit sig sa, att vi forst skiekat ut varor oeh sedan fa in clem
under en annan foljd av ar, vilket visserligen kan valla trassel- just till
foljd av att vi slappt ut sa myeket varor under kriget utan att da fa lika
n1yeket tillbaka. Overskottsexporten pa 500 milj. kr. ar uttryeket for
hur det tog sig ut i Sverige, cia avsparrningen var som varst, medan man
i stallet fore kriget som regel hade storre import an export, aldrig ens
nagot ar namnvart starre export an import.
Da man framhaller tysk konkurrens, ar det dessutom vanligen anbuden fran Tyskland man har i tankarna. Leveranserna talar man mindre
am, darfor att det finn~ sa manga anbud, som aldrig bli leveranser, oeh
sa' manga anbud, som bli leveranser till andra priser. Sunda farnuftet
sager ju, att Tyskland ieke for narvarande kan fa i gang en sadan jatteexport, att det kan aversvamma hela variden med varor. Tvartom har
Tyskiand vasentligt mindre export an fore kriget. Visst fa vi varor fran
Tyskland, som i regel aro myeket billiga, men det spelar efter ant att
doma en ringa roll i det hela. Den import, som man ar radd for, kommer i myeket storre utstraekning fran England, detta speeiellt vad textilindustrien betraffar; oeh aven Amerika spelar i vissa fall en storre roll an
Tyskland. Detta visar i sin tur, att valutaforhallandena ieke aIls ha den
dominerande betydelse, som man vill tillmata dem; verkligheten beharskas
av helt andra faktorer, namligen av att alIa lander nu borjat fa produktionen i gang oeh darfor kunna konkurrera med oss pa ett satt, som ieke
1 Senat'e anm.
I klarhetens intresse bor har tillaggas, att nedgangen framst beror pa
minskningen i import av kol och ravaror, medan vissa grupper av helfabrikat mangdubblats
i kvantitet. Lagger man i silillet till grund 1913 ars enhetspriser, forefaller 1920 ars saval
import som export i deras' helhet ungefar motsvara 19 13 ars; atminstone ar det vad man
finner vid anvandning av d:r K. G. Hagstroms import- och exportprisindex for november 1919
och februari 1920 (publicerade i Kommersiella Meddelanden 1920). Det ar dock mycket
onskvart, aU dessa sista indexberakningar snarast mojligt fullfoljas, ty forst darefter kan man
E. Hkt'.
bestiimt yttra sig i fragan.
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var mojligt under kriget, dels darfor att man icke skickade varor till oss
pa grund av avsparrningen, dels darfor .att man hade annat att gora an
att skicka varor till oss och i stallet maste producera for krigsindustrien.
Det ar med andra ord en reaktion, som nu upptrader.
Da man nu talar om tullskydd, har man alltsa sokt ett botemedel,
som icke traffar det i sista hand avgorande. Detta belyses ocksa darav,
att kravet pa tullskydd for narvarande ar sa mycket starkare an t. ex.'
ar 19 I 9, fastan forhallandena i importhanseende. da voro ungefar som nu.
Icke var heller den tyska valutan under ar 1919 vasentligt »gynnsammare», om jag far anvanda det underliga uttrycket, for Tyskland an den
ar nu. Det radde samma disproportion da som nu, men den svenska
industrien kande det icke som samma tryck som nu. Detta leder till
den punkt, som jag' velat komma fram till, namligen att det avgorande
icke ar handelsforh~Ulandena utan pris/allet och depressionen. Det ar
icke det, att det kommer varor utifran, som kanns, utan att varuprisen
faHa. Det ar darfor, som vi icke kunna producera, att vi rakna med
fallande priser. Vi vore lika litet i stand att taga upp produktionen,
aven om all utlandsk tillforsel upphorde men' det svenska prisfallet skulle
fortsatta, som nu nar den utlandska importen ager rum. Darfor ar det
i verkligheten icke mot importen, som ~kydd behovs, om man far anvanda det uttrycket, utan mot prisfallet. Vi borde nu ha kommit sa
langt i diskussionen som till att forsta detta.
Det starka prisfallet ar ofantligt pafrestande for all produktion, och
en teoretiker kan ibland nastan hapna over att det verkligen gar att producera med sa valds~mma prisfall som de nuvarande, men detta val att
marka icke blott i Sverige utan minst lika mycket i den ovriga varlden.
Givetvis kan man darfor taga under diskussion, om prisfall~t bor hejdas.
Det ar problemets karna, och dar galler det att traffa ett avgorande.
Nagon synnerligen stor konst att hejda prisfallet vore det knappast, nej,
icke ens att' fa prisstegringen ater i gang. Det kan ske genom en tillrackligt kraftig diskontosankning, som ocksa har blivit payrkad. Man bor
darfor gora klart for sig, om man skall sanka diskontot och darigenom
hejda prisfallet. Det beror alldeles pa vad man vill uppna genom det
nuvarande prisfallet. Efter mitt· formenande vill man uppna att aterge
vart mynt dess gamla guldvarde, aterkomma till guldmyntfoten pa den
gamla basen. Vill man det, maste prisfaHet fortga annu langre, och till
och med nagot langre an i Amerika. Forst da kunna vi komma tillbaka
till den gamla parikursen gentemot Amerika och vart gamla guldvarde.
Vill man daremot gora en myntrealisation, kan man hejda prisfaHet ungefar nar som heIst och ga tillbaka till guldmyntfoten pa bas av ett forsamrat guldvarde pa kronan. Det kan anforas skal for bada tillvagagangssatten. For min del menar jag, att det forra obetingat ar att fore-
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draga, och att man bor harda ut under den starka pafrestningen, darfor
att det ar for ett gott andamaJ, som icke blott vi sjalva utan aven kornmande generationer komma' att ha nytta aVe Skulle emellertid uppoffringen verkligen bli for stor far landet, bar man ingripa, men icke med
en sa andamalslos atgard, som manga av de faregaende talarna ha forordat, eller en tullforhojning, utan da bar prisfallet hejdas. I sa fall
kommer allt det andra att ratta till sig av sig sjalvt.
Civilingenjoren E. Bosreus: Inledaren sade ett gott ord, da han
sade, att detta icke var en principstrid utan maste tas' som en praktisk
affar. Detta var val narmast riktat mot herrar teoretici i dessa fragor,
men jag tror, att litet var av den diskussion, som hittills farekommit,
fatt det intrycket, att aven det praktiska livets man da.rvidlag ha nagot
att ta vara pa. Var och en saker generalisera de erfarenheter, som han
har pa sitt speciella omrade, aven om det ar relativt litet.
Jag skall be att direkt fa yanda mig mot det argumentet mot ett
akat tullskydd, att det skulle skada exportindustrien. Detta har ju har
framforts i mycket starka ordalag och har aven forut kommit fram i den
berorda framstallningen av ingenjor Kreuger, dar han sager, att det skulle
vara i hog grad olyckligt, OIJl man betradde den vagen att skydda enskilda industrier genom importforbud eller hojda tullar, ty darigenom
komme trycket att bliva sa mycket starkare pa de industrier, som icke
kunna skyddas, i farsta rummet exportindustrien. Jag har sjalv nagon
erfarenhet av en exportindustri, vars export ar 1913, det sista ar, vi hade
nagot sa nar stabila farhallanden och sakra siffror, var uppe i 17 % av
den svenska exportens yarde och far narvarande, skulle jag tro, ligger
mellan 20 och 25 % av vardet, namligen cellulosa-, pappersmasse- och'
pappersindustrien.. Redan da den nuvarande tulltaxan antogs, minns jag
mycket val, att chefen for en av vara farnamsta exportfabriker i branschen
speciellt lade herrar ledamater av tulltaxekommitten pa bjartat att tillse,
att de industrier, som levererade maskiner till oss och som levererade
vara filtar och vara viror, icke skulle bliva illa stallda, da tullskyddet
skulle bestammas. Han gjorde ingalunda detta med hansyn till nagra
valgarenhetsintressen, utan han gjorde det darfor, att han ungefarligen
raknade ut, vad det skulle kosta hans egen industri, att dess hjalpindustrier skyddades, och darfar att han ansag, att de extra kostnader, han
hade genom att detta skydd bestamdes, voro val betalda, av skal, som
jag strax skall komma till.
Eftersom jag icke har nagra sakra siffror senare an for ar 1913,
skall jag be att fa halla mig till de varden, vi da hade att rakna med.
Produktionens yarde var da vid pass 163 1/2 milj. kr., och darav exporterades far 140 milj. kr., d. v. S. det ar en i mycket hog grad pa export
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arbetande industri. \Tardet av de tullskyddade inhemska varor, som denna
industri anvande - maskiner, filtar, viror och en del kemikalier - lag
efter davarande pris mellan 5 och 6 milj. kr. Proportionen torde vara
ungefar densamma DU. For narvarande aro prisen i bada fallen 4, 5 a 6
ganger hogre, saval a de anvanda varorna som a de fardiga fabrikaten.
Vid ett tullskydd av i genomsnitt 10 % pa davarande varuvardet utgjorde
belastningen for industrien maximalt mellan 500,000 och 800,000 kronor.
om aret. Det betydde alltsa vid industriens davarande tillverkningsvarde
av 163 1/2 milj. kr. vid pass 1/3 till 1/2 %. Denna 1/3 till 1/2 %, som var
den direkta belastningen av tullskyddet - det finns aven indirekt belastning,. men den ar sa ytterligt svar att berakna, och den tarde icke spela
sa stor roll, att det harvidlag rubbar kalkylerna -- torde icke ens i nagon man ga upp mot de fordelar, som just denna industri hade av att
dess hjalpindustrier blomstrade i landet, darfor att denna exportindustri
darigenom hade mojIigheter att driva upp sin produktion, icke kvantitativt
men kv~litativt, emedan den hade sina leverantorer pa nara hall. Det
forhalIer sig namligen sa, att am man har sin leverantor av maskiner och
andra fornodenheter pa nara hall, kan man, am man vill hoja kvaliteten,
arbeta tillsammans med hanam pa ett annat satt an am man har hanam
i Heidenheim eller i England eller Amerika. Man kan vid driften oupphorligt st~ i forbindelse med honom, och man kan fa nya uppslag omedelbart utarbetade, och - jag tanker sarskilt pa filtar och viror - man
kan fa de kvaliteter, man vill ha for att fa fram de basta fabrikaten. De
fordelar, sam industrien darvidlag och speciellt clenna industri har, ha
ocksa sedan gammalt varit till fullo insedda. Darfor har ej heller, savitt
jag kanner till, denna industri nagot emat, att dess leverantorer bliva tillgodosedda i den man forhallandena ach en naggrann undersokning skulle
visa det berattigat. Pa samma satt ar det alldeles givet med annan foradlingsindustri, sam genom att ha sina kopare pa nara hall i samarbete
med clem kunna arbeta upp sin kvalitet. Koper jag utomlands, erhaller
jag nag forhallningsorder, hur jag skall lura tullforvaltningen o. s. v.,
men jag erhaller icke nagra upplysningar av varde for hur jag skall arbeta upp vad sam ar det viktiga, namligen kvaliteten.
Jag ber att med detta fa understryka, att det icke later sig gora
att taga denna sak generelIt, utan man maste undersoka varje fall sarskilt
for att se, hur saken ligger. For den ganska avsevarda industri, sam jag
omnamnt, ligger saken alldeles patagligt till fordel for okat tullskydd for
dess hjalpindustrier.
Disponenten K. Huldt: Jag kan icke lata vara oem?tsagt, att den
svenska industrien i otriingt mal skulle ha vant sig till vederborande for
att fa skydd. Jag lyckonskar verkligen kapten Bernstrom till att hans
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industri befinner sig i ett sa lyckligt Hige, som framgar av, hans yttrande.
Tyvarr kan jag inte saga detsamma om den industri, som star mig narmast, namligen jarnindustrien. Det ar ej endast, som professor Heckscher
sager, att depressionen ar den storsta, som forekommit under senare decennier, nej, aldrig under de tio, elva sista decennierna har var jarnhantering varit i ett sa kritiskt lage. Jag ber att Hi understryka herr Winklers yttrande, att atgarden med okat tullskydd skulle vidtagits for lange
sedan. Hade den skett for ett ar sedan, hade vi i dag varit i en betydligt battre stallning. Ekonomiska radets direktiv angaende eventuella
provisoriska tullar forefalla mig va~a litet olyckligt formulerade. De aro
namligen sa avfattade, att det skall verkstallas en utredning angaende de
industrier, som verkligen aro sa att saga nodlid~nde och for Sverige nodvandiga, for att eventuellt ge dessa ett vederborligt skydd. Jag skulle
velat ga den motsatta vagen. Alla veta vi namligen, att sa gott som
varenda industri i Sverige ror narvarande ar nodlidande. Om ekonomiska
radet i stallet darfor hade sagt, att vi skola fa ett generellt tullskydd till
stand men undantaga de industrier, som visa sig icke behova det, hade
det gatt betydligt fortare, och vi hade aven, formodar jag, redan haft
forslag darom infor riksdagen.
Jag kan icke riktigt forsta kapten Bernstrom, da han sager, att om
industrien lamnas ett effektivt tullskydd, skulle de,t behova vara sa stort,
att man icke kunde ga med pa det. Samtidigt sade han, att vi icke
skulle blanda ihop tullskyddet med frakter och avloningar. 'Jo, det ar
just det vi bora gora. Vi skola stalla ihop alla dessa poster, som inverka pa vara forsaljningsmojligheter och produktionskostnader. Det ar
ju givet, att ingen forestaller sig, att vi skola fa ett tullskydd, som under
alfa forhallanden hjalper var industri eller att ett tullskydd skall vara sa
stort, att det absolut hindrar all utlandsk import, men lat oss fa ett tullskydd, som motsvarar penningvardets fall, lat oss sedan taga itu med arbetslonerna och lat oss pressa ned dem, lat oss fa ned jarnvagsfrakterna,
Higg dartill benagenheten att kopa svenska varor, deIs pa grund av den
snabbare och battre leveransen och pa grund av den hogre kvaliteten,
dels till foljd av rent patriotiska motiv, och jag tror da, att aven om vi
icke kunna komrna, ned till samma laga priser, som tyskarna kunna erbjuda, vi dock skola kunna konkurrera och ater borja salja nagot litet.
Jag vill sarskilt fasta uppmarksamheten pa vara jarnvagsfrakter. En
tullpolitik kan aldrig rationellt utnyttjas utan att vara kombinerad med
en klok fraktpolitik, och detta galler idag mer an nagonsin forut. Vi
veta alla, hur fraktpolitiken for narvarande skotes vid vara jarnvagar.
Frakterna aro absolut prohibitiva for manga industrier. Jag kan som
exempel har namna, att det for narvarande kostar 80 kro.nor per ton att
frakta en angpanna fran Koln till Stockholm - en vagstracka av 1486
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km - men fran Hassleholm till Stockholm - det ar icke mer an 517
km - kostar frakten 89 kronor. Frakten for jarnbalkar den 800 km
langa vagen fran Essen till Malmo kostar 22 kronor per ton, men fran
Domnarvet till Malmo, 162 km, utgor den 59 kronor per ton, eller nastan
tre ganger sa mycket. Som en kuriositet kan jag namna, att det ar
billigare frakt fran Norrkoping till Trollhattan, om varan tages via Hull,
an om man fraktar den direkt till Trollhattan.
Jag vill med detta saga, att om vi samla aHa faktorer och pressa
ned dem en smula, det for de fiesta industrier icke skulle behovas sa
avskrackande hogt tullskydd for att verkligen hjalpa dem ur nuvarande
nodlage. Skulle dartill finansiarerna hjalpa oss med lagre rantesatser,
tror jag, att det skulle underlatta hogst betydligt.
Jag ar heller ·icke radd for, att vi skola motas av repressalier fran
andra lander gentemot ,var exportindustri, am vi nu genomfora ett hogre
tullskydd. Europas lander ha nastan utan undantag pa ett eller annat
satt redan tullskyddat sina industrier, och Sverig~ ar ett av de fa Hinder,
sam i detta fall icke vidtagit nagra sam heIst atgarder.
Professor Heckscher undrade, varfor industrien icke begarde hjalp
redan .ar 1919, da tyskarna hade en lika lag valuta som nu och kunde
oversvamma var marknad med industrialster. Nej, under 1919 kunde
tyskarna pa grund av inre forhallanden icke producera och leverera. Men
nu ar det icke langre endast tomma offerter, som komma fran Tyskland
- sa var detnog en tid - utan nu levereras det verkligen pa kort tid.
Tyskarna lagga upp pa lager, om sa visar sig nodvandigt, och salja fran
det. Vi fa nog darfor icke langre endast rakna med anbud utan med
verkliga konkurrerande leveranser. Jag tror, i likhet med disponenten
Bos(eus, att exportindustrien icke blott har olagenheter av att den in~
hemska industrien far tullskydd. Den har sakerligen ett start intresse av
att den inhemska industrien ar kraftig och leveransduglig. Dessutom
finns det manga svenska industrier, sam hava bade inlandsk och utlandsk
marknad. Om den inhemska marknaden - huru Hten den ar, dugga
dock smaorder da och da - heIt och hallet skulle ga bort, sa att dessa
industrier endast hade den utlandska exporten - och aven den skarpt
beskuren - att leva pa, kunde det mycket val handa, att tillverknings~
kostnaderna bleve sa stora, att man icke kunde lamna konkurrerande
priser och uppehalla driften, varvid manga val upparbetade marknader
kunde ga forlorade. Jag tror darfor, att man icke ensidigt far se detta
provisoriska tullproblem fran exportindustriens synpunkt utan bedoma
den i samband med den inhemska industrien.
Civilingenjoren O. Falkman: Redan under kriget var faktiskt forslag uppe att fa till stand en importreglering, och fran olika industrihall
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foreslogs, att man skulle mota den da forutsedda fredskrisen med iniportforbud, som mojliggjorde importens begransande till det for landet behovliga och onskvarda.
Vid det mote, som holls varen 1919 mella~ ett stort antal industriidkare, framfordes avenledes fran manga hall krav pa ett genom importlicenser reglerat temporart importforbud, vilket skulle uppratthallas under
den varsta krisen, tills forhallandena hunnit stabilisera sig, och tills man
vunnit klarhet over och hunnit genomfora de importtullar, som kunde
visa sig behovliga for att skydda den for landet nodvandiga industrien.
Mot forslaget om importreglering restes emellertid visst motstand, framfor'
allt fran exportindustriens representanter, som gjorde gallande, att varje
hamsko pa importen skulle verka menligt pa exporten. Det argument,
som vagde mest, torde emellertid hava varit papekandet, att genom importforbud med licenssystem bleve en fortsattning av kommissionsvasendet
nodvandig. Man var grundligt led pa allt statligt ingripande och Hit kanske harav forleda sig att nagot for hastigt soka avskaffa detta under en
overgangsperiod, da kontrollen dock annu var behovlig. De sam argumenterade for importregleringen anforde a andra sidan, att man endast
genom en sadan kunde skydda det egna naringslivet under den hogst
betankliga kris, som maste komma och som redan da borjat visa sig,
fastan icke pa langt nar sa starkt som nu. Man framholl nodvandigheten
av att skydda den arbetskraft, som var sysselsatt inom industrien, nodvandigheten av att tillse, att var handelsbalans icke fordarvades och var
kopkraft for framtiden icke vedervagades. Det torde val nu kunna sagas,
att det varit klokt, om vi da genomfort en dylik temporar atgard och i
tid infort en fornuftig reglering av var import.
Det kan ju vara riktigt att, som professor Heckscher anfort, importen absolut taget varit mindre efter freden an .under tiden fore kriget,
men importen har likval i forhallande till behovet tydligen varit alldeles
for stor. Var och en av ass vet ju, vilka massor av varor, som nu ligga
uppstaplade, och att konsumtionsformagan icke pa langt nar motsvarat
importen. Denna overdrivna import har medfort, att den industri, som
arbetat pa hemma-marknaden, blivit i mycket stor omfattning ur stand
att fortsatta sin verksamhet.
Jag vill vaga det p'astaendet, att am vi haft en importreglering, som
endast slappt in de varukvantiteter, sam verkligen behovts, hade vi i
denna stund haft en betydligt lagre prisniva an den narvarande, oaktat
importforbudet ·naturligtvis forklarades skola forhindra den nodvandiga
prisnedgangen. Nar efter freden de friare handelsforbindelserna oppnades,
borjade omedelbart denna spekulativa import, som annu ligger till stor
del okonsumerad. Da emellertid varldsmarknadsprisen oupphorligen fallit,
har resultatet blivit, att vi betalt dessa vara importvaror mycket dyrare,
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an som blivit fallet, om vi successivt tackt endast vara behove Vi ha nu
icke langre mojlighet att kopa, trots de billigaste priser. Vart kapital
har gatt at for att kopa varor till efter nuvarande forhaHanden dyra priser, och prisnivan dara kan nu icke nedpressas utan mycket svara katastrofer.
Detta kolossala importoverskott har, som professor Heckscher aven
papekat, konsumerat en stor del av de tillgodohavanden, som vi under .'
kriget skaffade oss utomlands. Det rna vara aHdeles riktigt, att vi forr
eller senare maste pa nagot satt ha tagit dessa tillgogohavanden tillbaka,
men intet tvingade oss att forbruka vara fordringar pa sa kort tid som
ett eller tva ar och darmed berova oss det for en langre tid val behovliga stod, som vara utlandska tillgodohavanden skulle hava utgjort.
Hur skall det ga, da var import snart icke langre kan betalas med
utHindska fordringar? Varje importoverskott kommer darefter att medfora
en fortgaende forsamring av var valuta. Med hansyn till valutan ar det
darfor nodvandigt att snarast aterstalla handelsbalansen till ett for oss
normalt lage genom att soka icke endast vidmakthalla och oka exporten
utan aven effektivt minska impor,ten.
Fran motstandarna till varje tullskydd anfores - . och detta ar otvivelaktigt ett tungt vagande skal - att tullskyddet skulle motarbeta den
nedgang av lonenivan och darmed produktionskostnaderna i landet, som
ar nodvandig for aterstallandet av var internationella konkurrenskraft. Jag
staller mig dock mycket tvivlande pa mojligheten att via en industrikris
kunna nedbringa var loneniva tillrackligt for konkurrensformagans aterstallande. Det ar icke sa hos oss som i Amerika och pa manga andra
hall, att arbetskraften ar en vara, vars pris helt bestammes av ekonomiska ornstandigheter - tillgang och efterfragan - utan det nominella
arbetspriset har i landet bestammes av manga andra faktorer, icke minst
dylika av politisk art.
Jag tror darfor, att, med eller mot var vilja, utvecklingen nu i stallet
maste bliva den, att var valuta gentemot utlandets automatiskt forsamras.
Forst i och med det, att den nominella lonen darmed, reellt sett, minskas,
kommer var konkurrenskraft successivt att atervinnas. Men skall denna
oundvikliga valutaforsamring ej ga for hastigt och alltfor langt, maste vi
satta en broms dara, och det kan endast ~ke, om vi bevara var industriella produktionskraft, sa att var egen produktion kan satta in, efter hand
som valutaforandringen aterstaller konkurrensformagan. Var industri maste
hallas vid liv nu. Det hj alper ej att endast skapa betingelser for ett
framtida langsamt ateruppbyggande efter svara katastrofer.
Sa som vart samhalle nu ar funtat, skulle en over naringslivet utgaende pressning av sadan omfattning, att lonenivan darav effektivt och
tillrackligt reducerades, motsvara en halsokur, vars njutande kan kosta
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patienten livet eller i varje fall valbefinnandet for en lan'g framtid. .Anser
man likval, att denna kraftiga och farliga medicin maste tagas, da rna
man ocksa avsta ifran att i radsla for konsekvenserna samtidigt ingiva
en andra medicin, som faktiskt eliminerar de avsedda nyttiga verkningarna
av den forsta, utan att borttaga de skadliga. Detta ar emellertid just vad
man nu ar inne pa, da man satter det produktiva arbetet ur funktion,_
men ersatter det med improduktivt arbete, som faktiskt hindrar kopkraftens och lonenivan~ avsedda nedgang.
For min del anser jag det enda riktiga vara att genom ett tillfalligt
rimligt tullskydd mojliggora uppehallandet av viss industriell produktion
och minska importen. Som inledaren papekade, kunna inga tullsatser i
varlden skydda all var industri, och arbetsloshet fa vi med sakerhet mer
an nog av, varfor tullskydd av namnt slag for ingen del behover betyda
ett konstlat uppehallande av lonenivan, i varje fall icke i hogre grad an
vad nodhjalpsarbetena gora.
Jag vill slutligen aterkomma till detta, att vilja vi i stallet valja
vagen att ga fram hansynslost, vilja vi taga risken, att vart naringsliv
atminstone delvis sattes ur stand att fungera for en relativt lang framtid,
da fa vi ocksa loy att avsta ifran de manskliga synpunkter, som vi
annars vilja gora gallande, och sam givetvis ligga oss nara till hands.
Det samsta mojliga ar att vilja men inte kunna, att motverka sina egna
intentioner, i detta fall att, utan att lyckas genomfora den avsedda allmanna prissankningen, overflytta landets kapital och arbetskraft till improduktiv verksamhet fran den produktiva i naringslivets tjanst.
Riksdagsman J. Larsson i Jonsjo: Vi horde i riksdagen for nagra
dagar sedan en talare, jag tror det var herr Lithander, namna, att var
balansrakning med utlandet forlidet ar slutade pa ett minus av 1,079
milj. kr. Det var da en talare, sam fragade, am det skulle varit battre,
am var balansrakning varit av motsatt beskaffenhet. Jag for min del far
sasom jordbrukare saga, att jag kande mig ganska forvanad over ett sadant yttrande. For mig ar det sjalvfalIet, att am jag ar efter ar koper
mer an jag saljer, maste det sluta med min ekonomiska ruin och att jag
mister krediten.
Jag vagar pasta, att detsamma galler aven vart land. Resultatet av
frihandelssystemet, sadant det har tidigare tilHimpades, blev nodlage i landet. Med tullskyddssystemets inforande intradde emellertid en vandpunkt.
Industrien vaxte fram i alIa mojliga branscher. Det blev arbete, rorelse,
liv och foretagsamhet, och jordbruket fick ocksa skydd och utvecklade
sig kolossalt under dessa ar.
I fraga om spannmalsproduktionen galler ju, att vi icke kunna tavla
med lander, som arbeta under battre forhallanden, sam ha mera sol och
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ett varmare klimat. Man behaver icke ga Hingre an till vart eget land
far att finna, att exempelvis en jordbrukare i Skane vid traskningen far
ett mycket battre resultat an en jordbrukare i Halland. Likasa blir re~
sultatet av en aldrig· sa vacker skard i ovre Sverige ej lika manga sackar
per tunnland vid traskningen som i Halland o. s. v.
Vi kunna darfor aldrig upptaga tavlan med utlandet, och pa samma
satt forhaller det· sig med industrien. Jag gar t. ex. till en skraddare for
att bestalla en kostym. Handlanden lagger fram det ena tyget efter det
andra. Han lagger [ram ett svenskt tyg, varav en kostym skulle kosta
150 kronor, han lagger fram ett engelskt tyg, som ar mycket elegant och
vackert. Det kostar 185 kronor, och vore det icke tull, skulle han kunna
salja det billigare an det svenska tyget. Sa finns det ett tyskt tyg, som
.ar billigare an det svenska. Foljden harav blir, att var och en koper
antingen det tyska tyget, som var sa kolossalt billigt, eller det engelska
tyget, som ·var sa elegant och slitstarkt, och det svenska tyget far ligga.
Det blir under sadana forhallanden ingen produktion inom landet,
fabrikerna kunna icke betala nagra skatter, icke underhalla sina arbetare,
{)ch foljaktligen kunna arbetarna ej heller driva loneskruven uppat. Jag
'vill ocksa tillagga, att i Amerika ar folk i allmanhet patrioter och koper
-inga andra varor an amerikanska, men har i Sverige ar folks mening sa
forvand, att de ovillkorligen skola kopa utHindska varor. Man kan icke
·kopa en svensk hatf, om det icke star »English quality» i botten.
Sa lange svenska folket har sa forvanda begrepp, ar det alldeles
nodvandigt att tillampa tullskyddspolitiken. Pa samma gang sam vi darmed skydda var svenska industri, sa att den kan klara sig, fa vi ocksa
:skatteobjekt till staten.
For min del skall jag endast taga ett litet exempel pei hur detta i
·/realiteten verkar. Min far var jordbrukare pei en gard i Halland, sam
var So tunnland stor. Ar 18S0 hade han ungefar 100 kronor i skatt pa
·clenna gard, men 50 ar senare, sedan jag blivit bonde pa samma gard,
hade jag icke mer an tredjedelen darav i skatt. Skatten hade da steg~ats ar for ar till 1880, men sedan inskranktesden undan for undan. Ar
18so var Sveriges hela budget 40 a So milj. kronor, och da' hade denna
:gard 100 kronor i skatt, men ar 190~ var budgeten over 200 milj. kronor, men skatten var da endast en tredjedel av den forra.
Jag kan icke fatta det pa annat satt an att hela landet haft nytta
'av tullskyddet, saval jordbrukare sonl 'arbetare och hela naringslivet. Jag
ar fullt overtygad om att vi for narvarande icke ha neigot annat att gora
.an att bibehalla ett val avvagt tullsystem sav~il for jordbruket sam for
jndustrien och ovriga naringar.
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Kapten E. Bernstrom: Mitt anfarande har blivit faremal for
manga invandningar, att det kanske niotiverar, att jag tar uppmarksamheten ytterligare i anspnlk for nagra minuter till farklaring, sa mycket
mer som de fiesta av dessa invandningar bygga pa missfarstand.
Jag har icke pastatt, att industrien i otrallgt mal har vant sig till
staten, om dari skall ligga nagot underkannande av industriens betryckta
lage. Jag har en alltfar nara kontakt med saval den inhemska sam exportindustrien for att vara okunnig om de svarigheter, den genomlever,
och sakerligen anskar jag ingenting hellre an att finna en utvag att
hjalpa industrien. Jag har emellertid stallt mig pa den standpunkten, att
om de farslagna atgarderna icke innebara nagon hjalp, ar det ju ingen
ide att tillgripa dem, annu mindre om de medfara patagliga olagenheter,
och hari kan val icke ligga nagot mot industrien ovanligt. Som industriman vill jag absolut framhalla, att det ar industriens basta och endast
den synpunkten, som jag hallit for agonen, och detta icke enbart vad
exportindustrien betraffar utan betraffande industrien i allmanhet.
Den standpunkt, som jag faretratt och aven kunnat lamna ganska
goda skal for, har varit, att de foreslagna skyddsatgarderna icke skulle
leda till malet eller asyftad verkan. Diskussionen har, enligt vad jag
kunnat finna, icke' lamnat nagra vidare starka skal for motsatsen och icke
heller kunnat sla undan, fotterna for min bevisfaring i stort. Det mest
barande argument, som har framfarts, har varit, att ett akat tullskydd
skulle ge industrien mod att fortsatta. Jag tror dock icke, att vi gora
industrien nagon tjanst, om vi ge den mod att fortsatta pa oriktiga vagar,
och om industrien fortsatter med en tillverkning, som icke ar rantabel,
ar den pa en oriktig vag. Det modet ser jag hellre, att industrien
icke far.
Det har sagts, att exportindustrien icke skulle ha enbart olagenheter
av ett hagre tullskydd. I start sett ar detta icke riktigt. Exportindustrien kan icke for narvarande bara nagon ytterligare fardyring av produktionen. Absolut icke, ty sa ar laget.
Jag tvekar darfar icke att som min asikt framhalla, att i stort sett
dessa industriers appeller harrara av ett slags kanslotankande. De atgarder, som i utlandet vidtagits, aro rent pol,itiska, och de motioner, som
vackts i riksdagen, innebara mer politik an nationalekonomi.
Fil. d:r K. Hildebrand: Den omstandigheten, att professor Heckscher roade sig med att helt och hallet forvranga vad jag sagt, skulle
icke ,ha uppkallat· mig att anyo begara ordet, utan det var far att gara
ett sakligt papekande.
Professor Heckscher tog upp mitt exempel och sade, att om det
blev provisoriska tullar, och om denna besynnerliga industri, som jag tror
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han kallade den, fortsatte fabrikationen efter att ha skaffat sig nya, ravaror, nlaste den, enligt vad jag skulle ha framhallit, fortfarande arbeta
med forlust, och han forklarade ocksa, att det var barnsligt att tala om
provisoriska tullforhojningar, som icke skulle motsvara hela produktionskostnadsdifferensen mellan Sverige och Tyskland. Jag trodde mig verkligen ha sa tydligt utsagt, att jag tankte mig en utjamning, d. v. s. forlust vid upparbetande av vid arsskiftet inneliggande lager och sedan fortjanst, att denna misstolkning icke borde ha framkommit.
Jag vill vidare papeka, att en tull fullkomligt kan medge och underlatta tillverkning inom landet, aven om den icke uppnar produktionskostnadsdifferensen. Forst och framst skall den utlandska varan flyttas.
'Man har saledes vissa fraktkostnader. Sedan betyder naturligtvis en handelsorganisation ratt mycket, och slutligen forflyter ju i allmanhet langre
eller kortare tid fran det att en offert inlamnas och till dess varan skall
levereras och betalning skall lamnas. Om salunda en provisorisk tull
skulle motsvara en stor del av differensen, blir det under nuvarande farhaHanden, da stora vaxlingar forekomma, storre risk for en utlandsk exportor att offerera, darfor att forhallandena kunna andra sig sa, att han
icke gar den vinst vid exporten, som han hade tankt sig, da han avgav offert.
Det finns salunda flera anledningar till att en provisorisk tuHforhojning
icke behover ga sa langt sam till hela produktionskostnadsdifferensen for
att man skulle kunna tanka sig, att fabrikationen skulle kunna ske med
fortjanst.
Da jag vid diskussioner hor vetenskapligt skolade nationalekonomer
och industriman diskutera, ter sig saken for mig ungefar pa foljande satt.
Den vetenskapligt skolade nationalekonomen sitter liksom i en ballong
hogt uppe i luften. Han ser ut aver vart land och andra lander, och
hans uppgift ar ju ocksa att gora detta och att forsoka utreda de stora
verkande krafterna, men han ar sa pass hogt upp, att han icke riktigt
marker, am manniskorna do av svalt, am de trampas ihjal, och am fabriker, sam ha goda betingelser i ett land, fordarvas for lang tid framat.
Han overblickar 'en lang tidsperiod, och jag kanner mig ratt sa overtygad
<>m att han skall fa ratt i sina forutsagelser. Det kommer att ratta till
sig, men det ar osakert, om det gar pa ett par ar, pa 5, 10 eller 20 ar.
Det blir sa smaningom tillrattat sa, sam han tanker sig och forutsager,
. men alIt, som under tiden hander nere pa jorden, ser han icke.
Industrimannen ater sitter nere pa marken och ser kanske forhallan..
aena
alIt for nara hall for att ha en saker averblick. Jag tror darfor,
att en diskussion icke blir riktigt fruktbarande, forr an nationalekonomerna
vilja taga litet mera hansyn till de verkliga svarigheterna, tanka sig in i
.saken och icke lata ballongen svava sa hogt upp over jorden och verk-
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ligheten i detalj, oeh om ieke 'naringsidkaren hojer sig upp ett styeke
oeh far en vidare overbliek. Forst da kan man motas i sak, oeh da tror
jag en diskussion skulle kunna bli verkligt fruktbarande.
Jag tror for ovrigt, att det skulle vara av oerhord nytta for vart
svenska naringsliv oeh var svenska nationalekonomi, om professor HeGkscher hade tillfalle att i en sa svar tid som denna bara ansvaret for nagon
svensk industri.
Grosshandlaren N. Winkler: Jag ber om ursakt for att jag annu
en gang begar ordet. Jag skall ieke bli mangordig. Jag kunde ieke
underlata att, da professor Heekseher holl sitt anforande, tanka pa hur
ledsamt det ar, att de nationalekonomiska vetenskapsmannens oeh de praktiska mannens asikter skola ga sa isar, da det galler denna fraga. Det
var ieke utan att jag aven tankte nagot i samma riktning som vad doktor Hildebrand Hit komma till synes i sitt anforande, namligen att det nog
skulle vara bra, om professor Heekseher oeh doktor Silverstolpe vid sidan
av sin vetenskapliga verksamhet vore chefer for nagra privata industriforetag, ieke statsforetag utan privata industrier, som arbeta under ekonomiskt tryek fran konkurrenter bade inom landet oeh i utlandet. De skuHe
nog da fa en annan uppfattning om saken an den, de har ha framfort.
Professor Heekseher fragade, varfar ieke industriens malsman redan
ar 1919 begart tullar. Jo, det gjorde de verkligen. Redan da fanns det
inom industrien man, som sago de farhaHanden, som borjade intrada, oeb
som insago, att det skulle bliva myeket varre. Jag for min del far dock
forsakra, att jag ieke t~odde, att forhallandena skulle bli sa svara, som
de nu blivit pa den korta tiden av ett ar.
Jag vill vidare saga detsamma som disponenten Huldt har sade med
avseende pa de tyska offerterna. Forut under kristiden kommo ju tyskarna nog med offerter, men de levererade saHan, atminstone ej utan
till ansenligt forhojda priser. Far narvarande ar det sa, att tyskarna aro
i tillfaHe oeh med storsta noje leverera efter sina offerter, ja, till oeh
med 10, 15 a 20 ;;b lagre pris aeeepte~as i 9 fall av 10. Jag vagar darfor pasta, attden tyska industrien nu pa ett helt annat satt an ar 1919
utovar sitt tryck pa den svenska industrien.
Jag ber om ursakt, men jag forstod ieke professor Heeksehers pa~
staende, att det ieke skulle vara' mojligt att kopa fran utlandet
annat
satt an genom att exportera varor for motsvarande belopp. Savitt jag
forstar, kan jag hos min bank lana t. ex. 100,000 kronor, om jag vill
importera, oeh· sedan kan den rediskontera vaxeln i riksbanken, oeh dar
tryekas nya sedlar eller upplanas fran utlandet, t. ex. i Arnerika motsvarande
belopp. Darfor forstod jag ieke, att han bagatelliserade detta importoverskott, ty det ar ingenting att bagateHisera. Jag haIler fore, att dessa
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importsiffror icke aro riktigt normgivande, ty ett land kan ju ha andra
inkomster an genom export. Det kan ha t. ex. ranta pa utlanade pengar.
Om vi bibeholle vart exportaverskott, skulle det vara majligt far oss att
lana bort pengar till nagot fattigt land i stallet for att vi nu sjalva behava lana upp en hel massa pengar. Jag kanske icke forstar saken, men
far mig som affarsman ar det alldeles sjalvklart, att jag alltid kan finna
anvandning for det averskott, som jag icke behaver far den dagliga
driften.
Jag haIler fare, att man icke endast· skall tanka pa exportindustrien.
Skola vi alldeles rasera den stora betydelsefulla industri, som tillkommit
pa grund av tullskyddet, till faljd av det nuvarande krisUiget, maste vi
gara stora farluster. Jag kanner nagot till, hur det farhaller sig filed
industrier, som maste nedlaggas under daliga tider. Man kan i en sadan
industri icke ater barja tillverkningen, sa Hinge marknadsHiget ar detsamma som da fabrikationen nedlades. Man maste i stallet avvakta betydligt battre tider, ty annars kan det icke, lana sig att ater satta igang.
Till sist vill jag saga, att jag aldrig tror, att vi komma till nagot verksamt resultat i denna sak, om vi icke till att barja med vidtaga generella
tullfarhajningar, aven om vi darmed lamna vissa industrier, som icke behava det, ett hagre tullskydd. Skola vi namligen halla pa endast med
att utreda sa, som vi gjort sedan ar 1919, och skola vetenskapsman och
nationalekonomer saka tillbakavisa, vad det praktiska livets man pa grund
av trycket pa egna skuldror arligt och uppriktigt saga, att de behava,
tror jag aldrig vi skola komma nagon vart. Framfar allt staller sig det
socialdemokratiska partiet avvisande mot tullar, t. o. m. vid ett sadant
tillfalle som nu, da stora skaror av arbetare aro arbetslasa.
Det yore alldeles uppenbart lyckligt far vart land, om man infarde
hajda tullar i den man det kan anses behavligt far bibehallande av industriens drift, innan laget blivit sadant, att folket sjalvt pa grund av arbetslasheten drives till insikt om nadvandigheten av att skydda oss
mot, den import, som nu i mycket stor utstrackning sker fran lander med
Higr~ omkostnader. Vi fa anda icke glamma, att aven branslefragan inverkar betydligt pa produktionskostnaderna, och lnan kan icke komma ifran,
att kolpriserna med hansyn till frakter och dylikt aro och farbli vasentligt
billigare bade i Amerika, England och Tyskland.
Professor E. Heckscher: Da nagra talare yarit alskvarda nog att
erbjuda mig att avertaga en industri, vill jag svara, att det bor finnas
nagra, som yttra sig i tullfragor utan att ha hand om en industri, vilka
alltsa for sin personliga del aro okansliga far at vilketdera hallet det
gar. Man handlar namligen icke rattast far samhallet, da man sjalv har
personliga fardelar eller olagenheter av ett visst tillvagagangssatt. En
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tull ar icke nagon privat affar, ty det ar folket, som betalar den, och det
ar folket, som skall avgora saken. Jag ber darfor att tillsvidare fa betacka mig.
Icke ett ogonblick har jag bestritt de ofantliga svarigheter, sam
foreligga 'for industrien, utan strok tvartom under det sa mycket som
mojligt, men jag sade, att orsaken lag pa en annan punkt an tullskyddsivrarna antagit. Visserligen ha industriens man gjort sig horda ar 19 19
- jag har last det stenografiska referatet fran det sammantrade, som
ingenjor Falkman aberopade - men dessa krav gjordes icke da gallande
med tillnarmelsevis samma kraft sam nu. Varfor? Jo, darfor att det nu
rader ett mycket starkare prisfall. Just sam herr Winkler nyss sade,
ingen kunde for ett ar sedan ana, hur svart det nu har blivit pa grund av prisfallet. Det ar darfor prisfallet, sam maste matas,
am man vill undga stundens svarighet, och icke importen. Herrarna
ha med andra ord fastat sig vid en punkt, sam icke ar avgorande,
och jag vill anyo fastsla detta, da ingen senare talare tagit upp denna
synpunkt.
.
Ingenjor Kreuger har fort diskussionen mycket mera in pa ratt spar
an nagon annan under de senaste manaderna, just darfor att han har
pekat pa prisfallet eller, sam han menar, det hoga diskontot som orsak
till svarigheterna och icke pa importen.
Jag bestrider icke, att tyskarna numera leverera mera, men, mina
herrar, de smuggla val icke in sina varor. Vi ha ju en handelsstatistik,
enligt vilken vi, sa langt siffrorna racka, maste konstatera, att importen
fran Tyskland i det stora hela icke ar av dominerande betydelse utan,
savitt jag vet, langt mindre an importen fran bade England och Amerika.
Vad forhallandet mellan import och export betraffar, ar det fullkomligt riktigt, att man temporart kan tacka en for star import genom
Ian i utlandet. Jag vet dock icke, om det ar tal am att nu taga upp
lao i utlandet pa 100 eller 1,000 miljoner kr.' Tvartom rader det stor
sugning av kredit till utlandet. Hit~ills ha vi betalt importen med var
export. De, sam nu betala importen, ar svenska folket, det ar de persaner, sam under den foregaende tiden icke fingo sina loner hojda i forhallande till penningvardets fall. Dessa personer ha i realiteten betalt
overskottsimporten, och de vilja nu ha litet att ata och ha det litet battre,
darfor att de under kriget sogo pa ramarna. Jag vill bestamt stryka
under, att det ar ett fullkomligt legitimt krav att tacka den brist, som
uppstod under kriget.
Ingenjor Falkman strok under, att om v~r stora import kommer att
fortsatta, blir var' valuta lidande, och vart det sedan skall ta vagen, veta
vi icke. Detta star i en underlig motsats till allt vad 'man eljest hor
klagas pa affarshall. Dar galler narnligen klagan just att var valuta ar
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alltfor god, att kursen pa utHindsk valuta har star sa Higt. Om ingenjor
Falkmans prognos nu ar riktig, har han ju sjalv lamnat losningen pa
industriens svarigheter, ty am var valuta forsamras, far man ju just darigenom den minskning av importen och okning av exporten, som alIa
begara. Om importen far fortsatta sa langt, att det blir for star import,
kommer sa till vida en utj amning till stand, och allt gar sa till vida igen
i sina ratta gangor.
Jag vagar tro, att det till storre delen ar missforstand, sam foreligger, och tillmindre del olika uppskattning av svarigheterna. Man kan
sam sagt narmast forvana sig over att det gar ens sa pass val att producera med det starka prisfall, sam for narvarande rader, icke speciellt i
Sverige utan i bela varlden. Det borde val ocksa vara herrarna till
nagon ledning, att detta icke ar nagon speciell svensk fraga, utan att det
samti~igt ar ett engelskt, amerikanskt, danskt, norskt, franskt, t. o. m.
tyskt problem. Fransmannen ha en i utlandet till star del undervarderad
valuta, och likval vidtaga de ocksa atgarder mot for star import. De ha
alltsa precis samma svarigbeter sam vi, trots att de skulle vara i rakt
motsatt lage, om man satter tro till de skal, sam har uppraknats. Det
beror verkligen pa det allmanna internationella prisfallet, sam ar sa kolossalt haftigt, och icke pa nagon sam heIst annan orsak. Vill man hjalpa,
skall man hejda prisfallet; anser man, att prisfallet fyller sin uppgift, far
man aven ta dess konsekvenser, och det ar min uppfattning.
Kapten S. Lubeck: Det ar ju mycket tacksamt att vara sista talare,
da man icke kan bli bemott, men jag skall forsoka bade att vara nagorlunda kortfattad och att icke alltfor mycket ga in pa polemiska synpunkter.
Jag kan icke underlata att finna det ganska egendomligt att hora
nationalekonomer klaga over att det uppstar missforstand. Jag tror, att
det anda i nagon man maste finnas en forklaring i det, att nationalekonomerna i regel ha ganska svart att gora sig forstadda, da det galler de
praktiska fragorna for dagen. Jag vill i det fallet gora ett undantag for
professor Heckscher, sam ju i allmanhet ar ganska latt att forsta. Professor Heckscher har dock, savitt jag kan finna, idag gjort sig skyldig
till felet att icke vilja forsta dem, sam tvingas att praktiskt taga itu med
fragorna for dagen. Professor Heckscher ror sig i denna. fraga med ett
summaproblem. Han talcir om import- och exportoverskott for landet i
dess helhet, och kapten Bernstrom, sam har foljer nationalekonomerna
och blir appHiderad av en nationalekonomisk - jag vill icke saga klack
utan snarare - klick, talar ocksa om dessa fragor SOIn ett summaproblem.
Detta ar dock icke forhallandet. AlIa de, sam foretrada en annan asikt,
hava utan tvivel stravat efter att fa denna sak bedomd just med hansyn
till de svara problem, sam foreligga for dagen.
5-
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Det berordes har i afton, fastan det kanske ieke uppmarksammades
av kapten Bernstrom, att man, aven fran exportindustrihall ser denna
fraga pa ett annat satt an han. Det papekades namligen, att i riksdagen
harom dagen en framstaende exportman stodde kravet pa tullforhojningar.
Nu radde det lyekliga forhallandet, att denne exportindustriman - det
var disponenten Wahren vid Holmens bruk· - bade ar textilman oeh
pappersexportor. Han befann sig alltsa i det laget, att han hade anledning att forratta en slags inre sjalvprovning med hansyn till sina bada
industrigrenar oeh se pa vad som behovdes saval for den ena som for
den andra.
Han var salunda sasom ieke enbart exportindustriman
tvungen att se saken, lat mig saga, broderligt; han var tvungen att taga
hansyn till sin broder textilindustrimannen, darfor att han lyekligtvis den
gangen var bror med sig sjalv. Jag tror, att detta ar ett ganska beteeknande exempel pa att man i dessa [ragor far tanka litet litet mera pa
detaljerna oeh ieke se sa nationalekonomiskt kaekt pa summaproblemet,
som man 'har pa en del hall gor.
Det 'ar tva parallella [ragor, som for narvarande foreligga, oeh som
jag vagar pasta aro de viktigaste, sam' foreligga vid arets riksdag. Det ena problemet ar i vilken omfattning byggnadsverksamheten
skall bedrivas, oeh det andra problemet ar tullfragan, dar det galler industrien. Jag tror, att losningen i bada fallen i myeket hog grad beror pa
hur arbetsloshetsfragan overhuvudtaget skall behandlas. Det ar ytterst
svart att bedoma, i vilken omfattning man for narvarande bor bedriva
statens byggnadsverksamhet, darfor att man fran regeringen vantar en
arbetsloshetsproposition, dar betydande anslag foreslas for motverkandet
av arbetslosheten. Jag har av en ledamot av regeringen hort, att clenna
proposition inger regeringen betydande bekymmer for hur man egentligen
skulle fa' budgeten att ga ihop, nar man maste komma fr~m med detta
krav. Men vad ar det da, som man resonerar am, da det galler dessa
byggnadsarbeten liksom aven i viss man fragan om industritullar, om
ieke hur man overhuvudtaget skall kunna halla folk i nyttigt arbete,hur
man skall ktinna undvika att satta arbeten i gang for rent' improduktiva
andamal i stallet for i en nagorlunda behovlig produktion, om jag oeksa
ieke vill saga, att den ar rent produktiv. Det duger ieke att avfarda ett
sadant r:esonemang med att; som kapten Bernstrom nyss uttalade, detta
enbart ar kanslotankande.
Det ar ju sa, att betraffande statens byggnadsverksamhet alIa aro
,ense om att det ar absolut nodvandigt att iakttaga den storsta mojliga
sparsamhet, oeh vi aro ocksa ense om' att inskrankandet av byggnadsverksamheten ar den vag, pa vilken man maste ga for att driva ned de
for narvarande oskaligt uppdrivna arbetslonerna pa byggnadsmarknaden.
Det maste dock darvidlag vara rnatta i alIt. Man kan ieke garna t. ex.
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den ena dagen stoppa all byggnadsverksamhet och driva folk ut i arbetsloshet for att foljande dag igangsatta s. k. arbetsloshetsarbeten, utan man
maste tinna den medelvag, som man i detta fall maste gao Hela detta
sett att overdriva tick harom dagen en nagot drastisk belysning, da en
ledamot av det socialdenlokratiska partiet i andra kammaren drev sparsamhetssynpunkten teoretiskt och slutligen befann sig i den situationen,
att han for att undvika varje missforstand maste saga sig naturligtvis
icke asyfta, att staten skulle installa all affarsdrivande verksamhet. Nar
man hor ett sadant uttalande fran en socialdemokratisk representant, maste
man verkligen fraga sig, om icke detta teoretiska tankande och talande
om sparsamhet stundom sker for talandets egen skull och drives for langt.
Jag tror, att detsamma i viss man galler dem, som nu tala mot varje
reglering av tullarna.
Vad det har galler ar, att i en for alla ytterst besvarlig tid bereda
en mojligast rnjuk overgang och undvika nagot, som kan. antaga ganska
vanskliga proportioner, om vi skulle drivas ut i den stora arbetsloshet,
som kan bli foljden av de teoretiska synpunkter, som man bland annat
har i dag forsokt driva frame
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Ordforande: Professor E. F. HECKSCHER.

Det for aftonen uppstaJlda ?verHiggningsamnet:

Valutafragan
inleddes av Fil. d:r G. Silverstolpe.
Herr ordforande, mina herrar! Amnet for kvallens diskussion kan
locka en inledare till vidlyftiga betraktelser. Jag tror mig emellertid
handla bast, om jag inskranker mig till att i korthet ga igenom de forslag till losning av valutafragan, som pa senare tid framkommit. Det
ar ju sa, att valutafragan antligen fatt en plats i det allmanna medvetandet.
Och infor utsikten av en realbehandling av fragan fran den nu sittande
riksdagens sida har diskussionen under de sista manaderna blivit ratt sa
livlig. En rad positiva forslag ha fran olika hall forts frame Jag har
raknat till sju mera klart utformade forslag, och jag skall lata dessa sju
forslag passera revy, agnande vart och ett nagra ords kritik.
Vi ha da forst att stanna infor det stora vagskal, dar forslagen
om bibehaHande av pappersvalutan taga av at ena sidan, ocb forslagen
om atergang till guldmyntfoten taga av at andra sidan.
Uppehalla vi oss forst vid forslagen om bibeballande av pappersvalutan, sa finna vi tva mycket olika motiveringar.
I) Forslaget n:r I gar ut pa att vi skola bibehalla den fria pappersvalutan for att kunna lata sedelpressarna ga ocb ge naringslivet bebovlig. stimulans. Det ar ett forslag, som i aHa tider framstallts, sedan
man en gang fatt smak pa den fria pappersvalutan. Men dess battre
har forslaget ocksa i aHa tider blivit tillbakavisat i samhaHen med till-
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dieklig . sjalvbevarelsekraft. Nagon kritik av detta inflationisternas program behover jag inte ta upp tiden med. Vi veta numera sa val vilka
skador inflationen for ffi.ed sig, att det maste sagas ske mot battre ve- .
tande, om man satter i gang en avsiktlig inflation.
Men det finns en punkt pa det inflationistiska programmet, som
kan vara fortjant av extra uppmarksamhet. Det finns de, som mena,
att det skulle vara bra, om vi genom inflationen har i landet kunde fa
upp de utHindska vaxelkurserna. Pa' det viset, menar man, skulle
marginalen mellan vara hoga produktionskostnader oeh utlandets Higre
produktionskostnader kunna bringas att forsvinna. Oeh att fa upp
vara utlandska vaxelkurser det gar nog, om man later sedelpressen
rotera tillraekligt starkt. Men om man staller till med inflation har
i landet, sa stiga naturligtvis de svenska produktionskostnaderna oeksa.
De stiga i kapp med vaxelkurserna, oeh marginalen mellan de utUindska oeh de svenska produktionskostnaderna finns kvar likafullt.
2) Det andra forslaget till bibehallande av fri pappersvaluta - namligen professor Wieksells forslag - gar ut pa nagonting helt annat an
det forsta. Professor vVieksell vill, att vi skola behalla var pappersvaluta for att slippa dragas med i guldets vardeforandringar; vi skola behalla var pappersvaluta for att fa behalla ett stabilare penningvarde an
det som vi fa vid atergang till guldfoten. Saken ar ju den, att man inte
kan lita pa guldets yarde i fortsattningen: under den narmare framtiden
Hir man vanta betydande efterdyningar efter guldvardets valdsamma forandringar under aren 1914- 1921; oeh i tidens langd komma troligen
de hoga produktionskostnaderna for guld oeh uttomningen av guldfyndigheterna att hoja guldvardet, d. v. S. astadkomma ett fortgaende prisfall,
liknande det som varlden upplevde mellan borjan pa 1870-talet oeh mitten
pa 90-talet.
Men det ar inte sagt, att professor Wicksells forslag erbjuder nagon
radclning unclan dylika prisvaxlingar. Det ar foga troligt, att vi med en
fri pappersvaluta fa behalla ett stabilare penningvarde an om vi pa nytt
kopplade in oss i guldmyntfoten. Underaren 1919 oeh 1920 ha vi fatt
en alldeles speeiell erfarenhet om hur svart det ar for ett litet land att
haHa sig utanfor de stora vagor av prisstegring oeh prisfall, som emanera
fran storre lander. Vi ha inte sluppit minsta grand av den nya prisstegring, som ar 1919 med borjan i Forenta staterna gick ut over varlden.
Och vi .leva mitt uppe i det prisfall, som i borjan av 1920, likaledes fran
Forenta staterna, giek ut over variden.
For ett litet land som vart ar suggestionen ifran prisnivans rorelser
i storre lander ytterligt stark. Det ar darfor inte gott att saga, hur den
diskontopolitik skall se ut, som kanforskona oss fran att folja med i den
amerikanska prisnivans rorelser. Vi rnaste helt enkelt bereda oss pa att
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folja guldvardets fall oeh guldvardets stegring baeke ned oeh baeke upp,
aven om vi halla oss med en fri pappersvaluta. Men skall man under
alla forhallanden dragas med guldmyntfotens naekdelar, sa bor man val
i rimlighetens namn sorja for att fa atnjuta de fordelar, som guldmyntfoten i alla fall har oeh som besta i I) fasta vaxelkurser pa andra lander
med guldmyntfot oeh 2) enkla, mekaniskt verkande regler for diskontopolitiken.
Att guldmyntfoten nagon gang i framtiden maste eftertradas av ett
mera rationellt penningsystem -det later for visso saga sig. Darfor
fordras emellertid en frivillig medverkan fran alla kulturlander. En ensam
stat kommer ingen vart. Den enda mojliga utvecklingen synes mig vara,
att man forst allmant atergar till guldmyntfoten oeh sedan, nar det eventuellt visar sig, att guldvardet inte ar nagonting att lita pa, tar oeh stabiliserar guldvardet genom internationell overenskommelse for att slutligen,
i tidens fullbordan, avenledes genom internationell overenskommelse di- .
rekt reglera sedelmyntets yarde ialla lander, sa att en sa vitt mojIigt
konstant varldsprisniva erhalles.
Om vi da lamna yrkandena pa pappersvalutans bibehallande oeh
ga till forslagen om aterinforande av guldvalutan, sa stallas vi aterigen
infor ett vagskal. Pa ena hallet leder vagen till myntrealisation. At
andra hallet ga de vagar, som leda tillbaka till guldmyntfoten med det
gamla guldvardet pa kronan.
Vi kunna da forst halla oss till kravet pa myntrealisation. Det blir
forslaget n:r 3 pa listan.
3) Detta forslag har manga foresprakare, nu som alltid, nar en pappersvaluta har kommit los. Men en dylik losning av valutafragan i den
fullkomliga slapphetens teeken maste anses synnerligen olyeklig. Nar
den gamla guldmyntfoten ligger inom sa pass nara raekhall, som faktiskt
ar fallet, sa ha vi rad att kosta pa oss den hederlighet, som ligger i att
staten fullgor sina pa 40 miljoner styeken riksbankssedlar tryekta, hogtidliga betalningsloften.
Det skall villigt medgivas, att, om var svenska kronvaluta kommit
lika langt ned som den tyska markvalutan eller den osterrikiska kronvalutan, det skulle vara tamligen fantastiskt att yrka pa atergang till
det gamla guldmyntet. Men det ar inte fantastiskt att yrka pa att vi
skala pressa upp den svenska kronans yarde sa myeket, som behovs for
att den gamla guldpariteten gent emot· amerikanska 'dollars, skall komma
tillbaka. Overkursen pa dollars ar ju for narvarande bara 1 I a 12 %.
Man finner i penningv"asendets historia inte ett enda exempel pa en myntrealisation, som foretagits, nar vederbora.nde valutas undervardighet varit
sa pass moderat som 1 I, 12 %. Det bor vidare observeras, att en myntrealisation alltid ar en ytterst langvarig historia. Sedan man beslutat, att
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en myntrealisation skall verkstallas, sa gar ofta det ena aret efter det
andra under diskussion av hur myntrealisationen skall verkstallas, d. v. s.
hur det nya myntet skall ansattas. Farkamparna for en s. k. omedelbar
·myntrealisation kampa alltsa for nagonting, som inte finns; oeb det ar
karakteristiskt, att inte ett enda farslag framkommit om hur den nya
myntenheten skall se ut.
Tanken pa myntrealisation maste darfar i nuvarande situation anses
som absolut farkastlig. Oeh jag tyeker, att ekonomiska radet kunde ha
kostat pa sig den bestamda asikten, att vi skola arbeta oss tillhaka till
det gamla guldvardet pa den svenska kronan. Som det nu ar, kan ekonomiska radets direktiv passa till ung'efar vilken valutapolitik som heIst.
Emellertid, om vi lamna den vag, som tar av at myntrealisationen
oeh i stallet yanda oss at den gamla guldparitetens hall, sa stallas vi
aterigen infar olika mojligbeter. Flera olika farslag ha framstallts - farslag som ga ut pa att den gamla guldpariteten pa kronan inom langre
eller kortare tid skulle aterstallas. Jag skall genomga dessa farslag, ett i
sander, oeh harjar da med ett farslag, ,som i var serie far numret
4) Detta farslag ar 1920 ars finanssakkunniges farslag. Eftersom en medlem av finanssakkunnige, namligen professor Sommarin, for
nagra veekor sedan pa nytt rekommenderat detta farslag, tillater jag mig
att for enkelhetens skull beteekna farslaget som professor Sommarins forslag. "Professor Sommarin sager sa bar: vi skola tillbaka till den gamla
guldpariteten, men sa lange guldets egna vardefluktuationer inte med
sakerbet kunna farutses, sa ar det basta att vanta oeh se tills vidare
oeh under tiden soka forma riksbanken att driva en varsam deflationspolitik.
For min del tror jag emellertid i motsats till professor Sommarin,
att det kan vara storre risk att vanta oeh se an att nu vidtaga atgarder
for atergang till guldmyntfoten. Om vi. hehalla pappersvalutan, sa kunna
vi, sasom jag redan framhallit, knappast rakna med att Vaf prisniva skall
bli stabilare an guldprisnivan ute i, varlden. Mot den suggestion, som
ligger i stigande oeh fallande amerikanska varupriser, komma vi att forbli
tamligen maktlasa. Men det finns alltid en fara, att vi med var pappersvaluta fa starkare prisvaxlingar an Amerika med sin guldvaluta. En
mattlig amerikansk prisstegring kan overdrivas till en omattlig svensk
prisstegring. Det ar darfor tvivelaktigt, om professor Sommarin rader
oss ratt, nar han fader oss att i fruktan for guldvardets fluktuationer tills
vidare utsatta oss for pappersmyntfotens fluktuatio~er.
Battre an att vanta oeh se ar darfor att soka skapa garantier for
att var valuta inte forsamras i forhallande' till guldet. Oeh vi komma
da till de farslag, som just
ut pa att skapa garantier for var valuta
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redan for den narmaste framtiden. Det ar tre forslag, nagot olika, Ulen
alla tre syftande at samma hall.
Det forsta av dessa forslag, alltsa pa var lista foreslaget n:r
5) gar ut pa att riksbanken i ar fore hostens borjan skulle aterupptaga sedlarnas inlosning med guld och att guldexportforbudet samtidigt
skulle upphavas. Det forslaget har blivit framfort av min egen ringa
person, men det har sa till vida en verklig auktoritet bakom sig som
professor Wicksell 'forordat detsamma, for den handelse tnan emot hans
tillradan verkligen skulle vilja ga tillbaka till guldmyntfoten. Forslaget
kan lampligen battras pa med tillagget, att riksdagen nu i april beslutar,
att riksbanken senast den I september i ar skall aterupptaga sedelinlosningen. Pa sa vis finge man en garanti emot att vaxelkurserna sHipptes
i hojden igen, samtidigt som riksbanken finge ett visst radrurn for att
ordna sig efter forhallandena.
Nu finns det en invandning, som ligger mycket nara till hands, bade
nar det galler detta forslag och de tva foljande, och som jag skall passa
pa att behandla i detta sammanhang.
Man sager sa har: det ar galet att tanka pa att slappa loss guldet,
sa lange vi har i Sverige ha sa pass hog prisniva och sa pass laga
dollar- och pundkurser som vi ha. Prisnivan har i Sverige har stigit
atskilligt mer an den amerikanska prisnivan och antagligen nagot mer an
den engelska prisnivan. Och darfor, sager man, ar det endast en tillHillighet, att dollar- och pundkurserna ligga sa pass Hlgt som de gora dollarkursen endast nagot over pari och pundkursen rent av under pari.
Dollar- och pundkurserna borde ligga betydligt hogre, menar man, sa att
de passade till var hoga prisniva och de lagre prisnivaerna i Forenta
staterna och England. Och darfor, sager man, ar det riskabelt att mera
tvart ga tillbaka till guldmyntfoten. Ett stort prisfall kan da komma
over oss pa en gang. Man maste i stallet, heter det, vanta pa att den
svenska pris- och arbetslonenivan gar ned till den amerikanska pris- och
lanenivan.
Men ar det nu sa sakert, att prisnivaer och vaxelkurser maste pa
pricken stamma med varandra? Nej, det ar inte sa sakert - man far
inte driva raknandet med prisindexsiffror och vaxelkurser for langt. Lat
oss tanka pa 'tva lander som England och Sverige. am fraktkostnaderna
utgora lat saga 30 % av varornas varden, sa bli Englands exportvaror
30 % dyrare i Sverige. A la bonheur, sager man, men om Englands
exportvaror bli 30 % dyrare i Sverige, sa bli ocksa Sveriges exportvaror
30 % dyrare i England, och da kan det ju kvitta - da bli ju prisnivaerna i alla fall pa ett ungeHir lika. Sa blir det ocksa i manga fall.
Men undantag kunna tankas, och darmed ar jag framme vid det,
jag vill komma till. Ett undantagsfall ser ut sa har: Sverige har pro-
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dukter, sam i England blivit foremal for inte'nsiv efterfrag~n vid hoga
priser, namligen travaror, pappersmassa oeh papper. (Nu gar nagon
genast den anmarkningen, att det pa sista tiden varit skralt med Englands efterfragan efter vart tra oeh var tramassa. Men oeksa var import,
d. v. s,. var efterfragan ,efter utlandska varor, har pa sista tiden enormt
gatt ned. Oeh priserna for de svenska kvaliteterna av tra oeh tramassa
ligga fortfarande myeket hogt uppe, medan priserna for vara importvaror
starkt ga nedat. Dessutom maste den ekonomiska spekulationen alltid
rakna med framtiden, oeh det kan inte betvivlas, att vara travaror och
var tramassa komma att bli' starkt efterfragade igen, nar kopstrejken
slutar.) Jag atergar darfor till resonemanget. Det ena landet, Sverige,
har produkter, som i England blivit foremaJ for intensiv efterfragan vid
hoga priser, .namligen travaror, tramassa oeh papper. Det som England
har att bjuda oss i stallet - textilvaror, jarnvaror o. s. v. - kunna vi,
tekniskt sett, gora sjalva, onl sa erfordras. Vi kunna produeera textilvaror oeh jarnvaror, men England kan inte produeera gran- oeh furuvirke
eller tramassa, i varje fall inte av samma kvalitet som svenska travaror
oeh tramassa.
Vad blir ,da resultatet vid handelsutbytet? Jo, for att det hela skall
ga i las, for att England skall fa vara traprodukter, sa nlaste England
betala dyrt, d. v. s. erbjuda sina produkter billigt. Har man nu pappersvaluta pa bagge hall eller atrninstone pa ena hallet, sa ordnas den saken
pa ett markligt vis. Den ordnas namligen genom en nedpressning av
det engelska pundets yarde i forhallande till den svenska kronans yarde.
D. v. s. vi fa har i Sverige en skenbart for lag pundkurs, en pundkurs,
som ter sig for Hig vid jamforelse mellan den svenska pri.snivan oeh Englands prisniva. Denna laga pundkurs stimulerar importen fran England
till Sverige, sa att importen kan vaga upp var dyrsalda export av travaror oeh tramassa.
Under sadana forhaJlanden kommer pundkursen som sagt att te sig
som for lag i forhallanden till den h.oga svenska prisnivan. Visserligen
maste vara exportvaror forbli billigare har hemma i Sverige an i England, eftersom ju frakten kommer till pa vagen till England. Men deIs
gora frakterna oeksa,. att de varor som vi importera fran England bli
dyrare i Sverige an i England, oeh dels finns det en overvaldigande
mangd varor, som vi maste gora for var rakning oeh engelsmannen for
sin rakning, darfor att de inte kunna bara frakterna. Oeh om pundkursen
star lagt i Sverige, sa komma de engelska priserna pa dessa ieke transportabla varor att te sig laga fran var horisont, liksom vara priser pa
dessa ieke transportabla varor te sig hoga for en engelsman, som skall
kopa svenska kronor. Vi fa pa sa vis en prisniva, som ter sig ~om
alltfor hog i forhallande till vara utlandska vaxelkurser. Vi fa sa kallade
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abnormt laga vaxelkurser pa utlandet, men med abnormiteten ar det i
sjalva verket inte sa farligt som man tror. Och darfor bora vi ta vara
nuvarande laga dolIar- ocb pundkurser som en god gava helt enkelt och
med deras tillhjalp radda oss tillbaka till guldmyntf~ten.
Vad menar man for ovrigt med att vi bar i Sverige skola ned till den
amerikanska lone- och prisnivan, innan det kan bli tal om att slappa los guldet? Det ar i sjalva verket ett slagord, som det inte blir mycket kvar av
vid narlnare granskning. Det ar sant, att arbetslonerna i Amerika stigit
mindre starkt sedan 1914 an arbetslonerna i Sverige. Men man far inte
forglomma, att den amerikanske arbetaren [ore kriget hade ett kolossalt
forsprang i inkomst i forhallande till en svensk arbetare. Ar 1914 fortjanade en industriarbetare i staten New York i genomsnitt 2 dollars 10
cents, d.. v. s. ~ det narmaste 8 kr. om dagen. I Sverige var dagspenningen da inte fullt halften, namligen 3 kr. 88 ore mot 8 kr. i Amerika.
I december 1920 fortjanade en industriarbetare i staten New York 4
dollars 72 cents om dagen, d. v. s. i svenskt mynt 20 kr., om vi rakna
med dagens vaxelkurs. Det finns ingen svensk lonestatistik for december
1920, men det ar absolut uteslutet, att genomsnittslonen i industrien i
slutet av forra aret skulle overstigit 15 kr. per dagsverke - sannolikt
oversteg den inte 13, 14 kr. Saledes, fastan de svenska arbetslonerna
stigit starkare an de amerikanska, sa aro de absoluta lonerna i ana fall
fortfarande mycket hogre i Amerika an i Sverige. Det betyder bland
annat, att det inte lonar sig for oss har i Sverige att fran Amerika importera varor, som krava en storre mangd manskligt arbete. Tittar
man pa den mycket intressanta statistik over importen fran olika lander
1920, som Kommerskollegium nyligen publicerat, finner man mycket
riktigt, att nastan inga mera hearbetade' manufakturvaror hittat vagen
fran Amerika till vart land; enda undantagen hilda en del slumpposter
av textilvaror och en ensam post buteljer. De tillverkningar av jarn och
stal, som importerats, aro alIa mera enkla ocb grova varor, och aven i
de fall, da importen av jarn. och stal fran Amerika stigit, finner man, att
av den totala svenska importen endast en ringa del kommit fran Amerika.
Var import fran Forenta staterna utgores nastan uteslutande av viktiga
ravaror och enkelt bearbetade produkter, och det ar svart att begripa,
hur det kan vara annat an en fordel for vart land, att vi tack vare en
hygglig dollarkurs fa sadana saker till relativt billigt pris.
Saledes, nar man ser narmare pa saken, sa befinnes det, att hekymren for den laga dollarkursen aro fullkomligt overflodiga. Daremot
skall det medges, att med konkurrensen fran europei~ka lander som England' och Belgien och andra ar det i viss man en annan sake am vi
aterga till den gamla guldmyntfoten, saledes sanka dollarkurse~ till 3 kr.
73 ore, sa komma ocksa' pund- och franckurserna att pressas ned. Och
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det -betyder onekligen, att engelska och belgiska industriprodukter bli
billigare i svenska kronor raknat. Det ar fran det hallet, som pristryeket
ar att vanta, om vi aterga till guldtllyntfoten. Men troligen kommer utjamningen att forsigga tamligen omarkligt. Det skulle nog inte bli nagon
plotslig, valdsam import med ty atfoljande valdsamt pristryck; det kan
inte garna bli nagot sadant, sedan manga personer blivit branda pa spekulation i import fran utlandet. En del guld skulle val borja rinna fran
Sverige till London, nlen det skulle sakerligen bli en jamforelsevis lindrig
avtappning oeh en avtappning i myeket langsammare tern-po an vad man
i allmanhet forestaller sig.
Jag tror darfor, att det inte skulle bli nagon kannbar stot for vart
naringsliv, om vi inom en nara framtid direkt ginge tillbaka till guldmyntfoten. Jag. tror, att det inte skulle bli nagon kannbar stot, ens om
riksdagen alade S~eriges riksbank att sa pass tidigt som fore den I september i ar aterupptaga sedelinlosningen till pari samtidigt med upphavande av guldexp6rtforbudet. Det finns i penningvasendets historia preeedensfall, da man forfarit pa liknande vis, oeh det har gatt lyekligt.
Skulle man emellertid draga sig for ett sa snabbt avgorande, sa finns
det andra goda utvagar att lita till. Jag kommer da till forslaget n:r
6), ett forslag som nyligen framlagts i Ekonomisk Tidskrift av professor Davidson. Enligt professor Davidsons mening bor den nu sittande
riksdagen besluta, att sedelinlosningen skall aterupptagas oeh guldexporten
frigivas den I september 1922 - alltsa nasta ar. Det ar s~nedes i prineip samma forslag som mitt. Det at endast tidsfristen som ar olika:
professor Davidson satter avgorandet till den I september nasta ar i
stallet for den I september innevarande are
Professon Davidsons forslag ar naturligtvis agnat att gora overgangen
absolut stotfri. Beslutar riksdagen nu i april, att riksbanken den I september 1922 skall aterupptaga sedelinlosningen till pari, sa kommer
dollarkursen att sjunka helt jamnt oeh stilla, allteftersom vi komma narmare
den I september 1922 for att till sist sammanfalla med den ganlla pariteten 3 kr. 73 are. Dollarkursen ar ju for narvarande 4 kr. 20 are, d. v. s.
den ligger 11-12 % over pari oeh bara 9-10 % over guldpunkten. Men
9-10-1 I % ar pa ett ungefar lika med vanlig laneranta for sa lang tid
som aterstar till den I september 1922. Besluta vi nu sam sagt, att
sedelinlosningen skall aterupptagas den I september 1922, sa kommer
denna stora handelse att av alla valutaspekulanter diskonteras efter vanlig
rantefot. Det betyder, att dollarkursen kommer att sjunka har i Sverige
fran kr. 4: 20 ned till 3: 73; den kommer att sjunka i precis samma jamna
tempo, som vardet av en diskonterad penningfordran stiger, nar man
narmar sig forfallotiden. Professor Davidsons forslag ar alltsa agnat att
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tillfredsstallda forsiktighetens krav, pa samma gang som det garanterar,
att dollarkursen inte far ivag uppat igen.
Men denna min redogorelse for professor Davidsons forslag ar inte
fullstandig annUl Professor Davidson yrkar namligen pa att Sverige inte
skall aterga till guIdmyntfoten, om Sverige inte kan fa Holland, Schweiz,
Spanien, Danmark, Norge och ytterligare nagra lander med sig. am vi
ensamma ga tillbaka tillguldmyntfoten, sa kunna vi inte rakna pa att fa
nagot stabilt guldvarde.
Troligen har professor Davidson ratt i att det skulle bli mera stadga
i det hela, om guldmyntfoten aterigen bleve allmant antagen. Vi skulle
nog vinna pa att fa andra lander med oss v'id atergangen till guldmyntfoten. Men om vi tills vidare inte fa nagra andra Hinder med oss, sa
vet jag inte vad vi skulle forlora pa att ensamma gora slag i saken.
Sasom jag redan framhallit, ha vi under aren 1919 och 1920 inte vunnit
nagonting pa att vi haft var fria pappersvaluta. Vi har fatt utlandets
prisstegring och prisfall pa oss likafullt. Det ar under sadana omstandigheter svart att tro, att vi under aren 1921 och 1922 O. S. v. skulle
vinna pa att behalla var fria pappersvaluta.
Det fore faller da som OIn professor Davidsons forslag skulle vara
mycket lampligt aven utan tillagget, att vi maste samverka med andra
lander vid atergangen till guldm.yntfoten.
Men det finns ytterligare ett forslag, det 7:e och sista, att reflektera pal Och det ar professor Heckschers forslag.
Det ter sig pa foljande vis. Riksbanken skall aterupptaga sedelinlosningen, men tills vidare icke till den gamla guldpariteten, d. V. S. 2,480
kr. i sedlar for I kg guld, utan till en viss overkurs pa guld, exempelvis 3,000 kr. i sedlar for 1 kg guld. Samtidigt skall guldexporten naturligtvis bli frio Dollarkursen kan da inte stiga over 4 kr. 50 ore.
Detta ar helt enkelt att notera ett 20 % disagio a vara sedlar i forhallande till guldet, men, mark val, med skyldighet for riksbanken att
inte lata disagiot stiga over dessa 20 %. Harigenom skulle man kunna
bevara de redan gjorda landvinningarna och hindra dollarkursen att flyga
uppat igen. Och vi skulle ha fria hander att i fortsattningen hur forsiktigt som heIst minska sedlarnas disagio for att eventuellt till sist aterga
till guIdmyntfoten i dess gamla skick.
am det nu fran praktiskt-ekonomiskt hall invandes, att det later bra
i teorien, men att det i praktiken inte gar att tillampa, sa kan det svaras, att det helt enkelt ar fraga, om nagonting som i Hingliga tider provats i praktiken. Det ar har fraga om vad man kallar guldvaxelfoten,
och denna har med framgang praktiserats i lander som Osterrike och Indien, nar det gallt att halla den egna valutan uppe, utan att kosta pa
en direkt overgang till guldmyntfoten. .
(-

78

NATIONALEKONOMISKA FORENINGEN DEN

15

APRIL 192 I

Professor Sommarin har gjort den invandningen, att om man slar
in pa den av professor Heckscher angivna vagen, sa ar fara for att det
forsta steget blir det sista, d. v. s. att man nojer sig med att faststalla
ett visst hogsta disagio a sedlarna, sag 20 %, och darmed en viss hogsta
dollarkurs ~ 4 kr. 50 ore. Man komm.er kanske inte vidare, menar han,
och sa maste slutet bli myntrealisation. Men ar det verkligen sa skralt
bevant med onskan art komma tillbaka till guldmyntfoten, da blir troligen intet
enda steg taget, om man foljer professor Sommarins forslag, att vi skola vanta
och se; med professor Heckschers forslag blir atminstone ett steg taget.
Och det viktigaste ar enligt andras och IJ.1in mening, att atminstone
ett steg blir taget vid sittande riksdag, ett sadant steg som garanterar,
att det inte fram emot hosten eller senare uppstar en ny valutaforsamring
har i landet. Det maste pa ett eller annat vis spikas en sparr bakom
dollarkursen, sa att den inte far i vag uppat igen. Det kan ·inte ske pa
annat vis an att riksdagen binder sig for en bestamd plan for atergang
till guldmyntfoten. De tre sist bebandlade forslagen - forslaget om
sedelinlosning till pari fore I ·september iar - professor Davidsons forslag om sedelinlosning till pari I september nasta ar - professor Heckschers
forslag om guldvaxelfot - alla tre forslagen taga vara pa det som ar
·det viktigaste, namligen att konsolidera den forbattring av var valuta,
som redan agt rum. Att avgora vilket forslag som framst bor komma
ifraga, ar mera en praktisk an en teoretisk angeHigenhet. Det ar snarast
en fraga om vilket av forslagen det ar, som bar storsta utsikten att vinna
forstaelse. Infor den fragan anser jag mig har bora nedlagga orelet. Det
var visserligen min avsikt att tilHi.gga nagra anmarkningar om diskontopolitiken, men· jag ar radd att jag redan overskridit den at inledningsforedraget utmatta tiden. Jag vill blott darfor gora den anmarkningen,
att det finns ett radikalmedel att snabbt fa slut pa alIa strider om diskontopolitiken. Och det mediet heter en planmassig atergang till guldmyntfote~ med den gamla guldhalten i den svenska kronan.
Harefter yttrade sig:
Direktoren I. Kreug.er: Jag kan. icke neka, att man blir betanksam, nar man hor en nationalekonom forsakra, att det nuvarande
aget i avseende pa dollarvalutan ar nagonting, som vart land mycket
val kan sta ut med, och nar ban sedan direkt jamfor lonerna i Amerika
med dem i Sverige. Jag forstar icke, hur man skall uppfatta clenna
sake Inom varje land fanns ju fore kriget en viss lonestandard, sam
i framsta rummet berodde pa naturtillgangarna. Ett land med rika naturtillgangar, sasom Amerika, kan givetvis bara belt andra loner an ett
fattigt land som Sverige, och man har ingen anledning tro annat an att
Amerika aven kan bara samma procentuella lonestegring som Sverige.
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Det ar darfar ieke majligt att direkt jamfara de amerikanska lanerna med
vara. Jag har blivit lika litet avertygad av aUt det andra doktor Silverstolpe sagt. Han tyeks vara sa frammande far det nuvarande Higet i
I vart land, att man blir alldeles bestart.
Om nagon skulle faresla, att vi i Sverige skulle infara exporttullar
oeh importpremier, sa skulle sakerligen ett dylikt forslag uppfattas sasom
fullkomligt orimligt. Men nar var riksbank driver en valutapolitik, som
h~r samma effekt som om far alla varor existerade exporttullar oeh
importpremier, far en del lander uppgaende till flera hundra proeent,
sa finner man sig stillatigande hari. Det ar harvid att marka, att exporttullen visserligen fullstandigt betalas av de svenska exportarerna, medan daremot importpremien ieke belt stannar inom landet. Sarskilt tyskarna hava namligengenom en langt genomfard prisdifferentieringspolitik
dragit farsorg am att de Hinder, som hava hag valuta, fa betala ett vida
hogre pris an Hinderna med lag valuta. Den nationalekonomiska forlust,
som harigenom uppstar, bar icke underskattas.
Det farefaller, som om riksbankens 'valutapolitik uteslutande yore
ledd av en stravan att bringa den svenska kronan i niva med dollarn
med avsikt att kunna aterupptaga guldmyntfoten oeh harigenom stabilisera var valuta. Jag tror emellertid, att ett aterinforande av guldmyntfoten [ar narvarande skulle innebara vissa myeket stora faror oeh aIls ej
betrygga den efterstravade stabiliteten. Det finns ieke hos guldet nagon
mystisk inre egenskap, som i oeh far siggor dess yarde mindre fiuktuerande an andra varors. Dess tidigare vardestabilitet har framfor -alIt
berott pa att dess anvandning varit sa universell ·oeh bunden av former,
som automatiskt reglerat efterfragan efter tillgangen. Kriget har slagit i
spillror hela det system, som reglerat guldets yarde, oeh far narvarande
kan guldvardet utsattas for utomordentligthaftiga oeh oberakneliga fiuktuationer.
Om man [ragar, vad guldets yarde for narvarande ar, skulle' svaret
i de fiesta fall bliva, att clet sammanfaller med vardet a den amerikanska
dollarn. Detta ar emellertid en oriktig eller atminstone ofullstandig defi.Dltl0n. Vi fa icke glamma, att genom alIa de band, som lagts pa det
internationella affarslivet· oeh framfar ant den internationella kreditgivningen, ha far varje valuta uppstatt tvenne varden, ett inlands- oeh ett utlandsvarde. Det inlandska vardet ar ett uttryek far prisbildningen inom
landet oeh kan endast underga gradvisa oeh langsamma farandringar,
under det att utlandsvardet ar utsatt for platsliga oeh oberakneliga
fluktuationer. Om man liknar en valutas inlandsvarde vid en akties verkliga yarde, sa skulle utlandsvardet motsvara borskursen a denna aktie.
Sa lange mellan de olika nationerna finnas stora okonsoliderade skulder
och fordringar, vilka ej kunna upptagas av den legitima handeln, vilar
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utlandsvardet av ett lands valuta uteslutande pa spekulationen och 'pa en
ganska ensidig spekulation, ty pa grund av den internationella kreditgivningens tillstrypande kan endast det land, som har overskott av frammande valuta, spekulera i storre skala. Det ar clenna valutanoteringens
natur av rent spekulativt borsvarde med ant vad detta innebar av irrationellt och oberakneligt, som jag anser ej tillrackligt beaktas. Vad som
gar, att en stabilisering av den svenska valutan kring den amerikanska
dollarn skulle vara sarskilt aventyrligt, ar det farhallandet, att Amerikas
framtida ekonomiska politik ar holjd i dunkel, och spekulationen i den
amerikanska valutan ar. sa utomordentligt koncentrerad, att man har anledning befara, att mycket plotsliga farandringar kunna intraffa. Vi hava
sett, huru barsnoteringen pa den amerikanska dollarn pa senare ticler
sjunkit hogst betydligt, jamfart med de fiesta europeiska valutor, trots att
dollarns inre kapkr~ft farbattrats starkare an valutan i nagot annat land.
Det finnes enligt min mening endast en farklaring till detta fenomen, och
den ar, att Amerika far narvarande i stor skala spekulerar i europeisk
valuta, dartill stimulerad av det forestaende fredsslutet med Tyskland och
forvantning pa att i samband darmed stora amerikanska krediter komma
att beviljas. Det ar mojligt, att dessa berakningar visa sig riktiga, och
skulle Amerika sla in pa en kreditgivningspolitik, som sanker dollarn i
niva med pundet, sa blir valutaproblemet hagst betydligt forenklat. Men
vi fa icke glomma, att i Arnerika mycket starka krafter arbeta far en
isoleringspolitik, med hojda tullar och indrivning i snabbast majliga takt
av Amerikas fordringar pa Europa. Skulle denna senare politik bliva
den, som framgent faljes, sa ar det icke ota~kbart, att den amerikanska
dollarn kan komma att definitivt separera sig fran alIa europeiska valutor.
Dess borsnotering kan da komma att ligga lika mycket over dess inlandsyarde, som barsnoteringen nu ligger under detsamma, ochvart lilla guldfarrad skulle hastigt vara uttomt under fruktlasa forsak att lata den svenska
kronan folja den amerikanska dollarn. Genom att nu infora guldmyntfoten i Sverige skulle vi binda den svenska kronan, icke vid dollarns
verkliga yarde, utan vid dess barsnotering. I sjalva verket skulle vi lagga
noteringen av den svenska kronan helt i handerna pa Newyorks valutaspekulanter. Langt starre farutsattningar finnas da att astadkomma en
stabilisering av den svenska kronan kring det .engelska pundet. Atskilliga
omstandigheter gora, att det engelska pundet battre an nagon annan valuta
lampar sig sasom stod [ar en dylik stabilisering. De farnamsta.av dessa
ornstandigheter aro falj ande :
Det engelska pundets saval inre kapkraft som barsnotering ligger i
centrum av de battre europeiska valutorna, namligen Hollands, Schweiz' ,
Sveriges, Spaniens, Norges och Danmarks, varjamte saval Indiens som
Canadas och Australiens valutor ligga ganska nara pundet.
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Pundet ar redan nu det normerande betalningsmedlet for utrikesafHirerna. Da England ar s3-val fordringsagare som galednar i stor utstrackning och bar intima forbindelser med bela varlden, bar spekulationen i
i det engelska pundet en bredare basis an spekulationen i nagon annan
valuta. Borsnoteringen pa pund kan darfor anses vara mera stabil och
vara ett mera korrekt uttryck for pundets verkliga kopkraft an vad man
har anledning vanta for nagon annan valuta.
England ar mer an nagot annat land beroende av utrikeshandeln,
och det ar otankbart for England att sla in pa en isoleringspolitik av det
slag, som kan ifragakomma for exempel vis Forenta staterna.
England har battre och starkare traditioner pa penningvasendets
omrade an nagot annat .land, varigenom en viss tryggbet vinnes for en
sund penningpolitik. Da dessutom England med kolonier beharskar 60 %
av guldproduktionen, har England ett sarskilt starkt intresse av att aterinfora guldmyntfoten snarast mojligt.
Man har past~tt, att det icke skulle vara rnojligt for riksbanken att
astadkomma en dylik stabilisering kring pundet, men jag tror dock, att
atminstone en viss grad av stabilisering skulle utan svarighet kunna uppnas. Sa Hinge Sverige har ett overskott av utlandska valutor och krediter till utlandet icke beviljas i nagon storre omfattning, sa bares de utlandska valutornas notering gentemot svenska kronan upp endast av den
svenska spekulationen. Med den starka kreditatstramning. och de hoga
rantor, som for narvarande existera i Sverige, ar det naturligt, att denna
spekulation ar mycket svag och att darfor utlandsvalutorna falla langt
under sitt verkliga yarde. Det finnes da tre medel att sanka svenska
valutan. Dessa aro: kreditgivning till utlandet, riksbankens guldinkop och
riksbankens kop av utlandska valutor. Vart och ett av dessa ar fullt
effektivt, om det anvandes i tillracklig utstraekning, men riktigast yore
sakert att kombinera alla tre. (Genom att inkopa guld och utlandska
valutor skaffar sig riksban~en dessutom en mojlighet att uppratthaJla
svenska kronans varde, for den handelse den senare skuUe visa tendenser att sjunka.) Det finnes darfor intet tvivel om, att riksbanken skulle
kunna astadkomma en hojning av pundet till 18 kr., oeh onl riksbanken
sedermera alltid salde pund till exempelvis 18: 25, skulle vi hava fiatt en
ganska god stabilisering av svenska kronan. Vill riksbanken ieke sla in
pa clenna vag, sa bUr foljden den, att sa Hinge Sverige har ett overskott
av utHindska valutor, aven ett ringa utbud kan fuUkomligt forrycka noteringarna. Ju mera handeln stannar av, ju mindre overskott av utHindska
tillgodohavanden fordras det for att trycka ned valutamarknaden. Foljden
blir, att var export kommer att aUt mer och mer rninskas, tills vi uttomt
vart forrad av utlandska valutor. Har riksbanken da forsummat tiUfallet
att samla reservrnedel, sakna vi rnojlighet att hindra en katastrofartad
6-
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nedgang av den svenska kronan. I vida kretsar av vart land Mttalas den
meningen, att vart Daringslivs enda hopp ligger just i att vara utlandska
tillgangar skola konsumeras, sa att vi i valutahanseende komma i ett
nodlage, som hindrar var riksbank att fora sin nuvarande, for naringslivet odeHiggande valutapolitik.
Det ar naturligtvis icke nagon som heist fara for, att en stabilisering av svenska kronan kring pundet skulle medfora ett avstannande av
deflation och prisnedgang. Vi fa icke glomma, att aven om utlandsnoteringen av svenska kronan stabiliseras kring pundet, den svenska exportindustrien skulle ur valutasynpunkt vara i ett samre lage an sa gott
som varje annat lands. .Aven de starkaste ivrarna for en deflation borde
hava forstaelse for att trycket pa industrien icke kan drivas huru langt
som heIst. Betingelsen for att en deflation ej skall bliva katastrofartad
ar, att den skall ske tillrackligt Iangsamt for att narings~ivet skall hinna
ackommodera sig efter de nya forhallandena, sa att produktionskostnaderna
kl:1nna halla nagot sa nar jamna steg med forsaljningspriserna i roreisen
nedat. Vara nationalekonomer synas ej tillrackligt beakta, i hu~u hog
grad framtidsutsikterna speia in vid prisbildningen, i den man det galler
forsaljningspriser, i det att darigenom fallet i forsaljningspriserna i oerhort
hog grad forstarkes.
Ayen forefaller det, som om de nationalekonomiska teorierna forutsatte en ackommodationsformaga och lattrorlighet pa produktionens omrade, som ej motsvaras av verkligheten. Den redan fore kriget alIt mer
och mer fortgaende koncentrationen inom naringslivet och i annu hogre .
grad de band, som Iagts pa detsamma under kriget, ha tjanat att betydligt forminska den ekonomiska lattrorligheten. Sarskilt har i Sverige
hava vi manga faktorer att rakna med, som gora det svart for naringslivet att· ackommodera sig efter de nya forhallandena. Vi hava utomordentligt kraftiga arbetarorganisationer, och langvariga arbetsavtal aro
mera i bruk i Sverige an i nagot annat land jag 'kanner. Lonemarknaden har darfor en troghet, som' endast medgiver en langsam sankning
av lonerna. I detta hanseende ar skillnaden sarskilt pafallande jamfort
med Forenta staterna. Statens affcirsdrivande verk spela ock en oproportionerligt star roll i vart land. Man rna blott betanka, att den fornamsta enstaka prisbildande faktorn i vart land, statens jarnvagar, som
under kriget hojt sina taxor mer an vad fallet varit i nagot annat land i
variden, annu icke vidtagit nagon sankning. Slutligen ar det en omstandighet, som rnahanda ar betydelsefullare an alla andra for att hindra
en snabb deflation, namligen den oerhorda utstrackning, i vilken det
svenska affarslivet ar uppbyggt pa kredit. Var industri ar icke blott
direkt skuldsatt i storre utstrackning an manga andra landers, men vad
som framfor allt innebar en storre fara, ar den oerhorda omfattning, i
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vilKen aktiebeHining forekommer i vart land oeh som val knappast ager
motstyeke i nagot annat. AlIa dessa omstandigheter gora, att en snabb
deflation skulle for vart land medfora en fullkomlig katastrof. Man pekar
med tillfredsstallelse pa den starka prisnedgang, som forsiggatt i vart
land, men det ar en prisnedgang, som beror uteslutande forsalj1)ingspriserna. Produktionskostnaderna hava i stort sett stannat pa den gamla
nivan, oeh det ar dock produktionskostnaderria det framfor allt galler att
nedbringa. _ Det ar troligt, att vid ett mindre valdsamt try.ek pa industrien produktionskostnaderna skulle kunnat sankas mera an vad nu ar
fallet. Laget ar ett helt annat, om en arbetsgivare vid underhandlingar
med sina arbetare kan saga: »Minska Ionerna, oeh vi kunna halla full
drift», an om han sager: » Minska lonerna,' oeh vi kunna andoek ieke
lamna Eder full sysselsattning eHer garantera, att vi over huvud taget
kunna uppehalla driften». Det torde vara for aHa bekant, att vid en
lagkonjunktur industrien har tvenne vagar att betrada. Den ena ar att
genom prissankningar soka aka farsaljningarna oeh genom stark ekonomisering pa aHa hall soka nedbringa produktionskostnaderna. Den andra
ar att genom minskad tillverkning soka framkaHa knapphet pa den vara,
man tillverkar. Den hardhanta penning- oeh valutapolitiken har tvingat
den svenska industrien in pa driftsinskrankningarnas farliga vag, oeh var
oeh en, som vet huru odelaggande for en industris ekonomi driftsinskrankningar i sjalva verket aro, bar farsta, vad detta betyder i minskad konkurrenskraft.
Var svenska exportindustri har i stort sett ej annat att gora an att
lata alla konkurrenter med lagre produktionskostnader forst salja slut oeh
forst darefter trada in i marknaden. Detta ar ernellertid en synnerligen
farlig vag oeh kan med framgang forsokas endast av foretag med en
utomordentligt stark stallning pa varldsmarknaden. Man kan redan iakttaga resultaten av den forda politiken, da vi se, huru inom travaru-'
bransehen Tyskland oeh Tjeekoslovakien, ja, till oeh med Frankrike, upptrada sasom framgangsrika konkurrenter. I. Belgien har under sista aret
framsprungit en ieke obetydlig exportindustri for tillverkning av lador.
For att belysa' huru valutaforhallandena kunna forryeka de ekonomiska
forutsattningarna for en industri vill jag namna, huru inom exempelvis
tandstieksindustrien de belgiska tandstieksfabrikerna erhalla sitt virke levererat pa arbetsplatsen for 1/3 av det pris, som de svenska' tandstieksfabrikerna fatt betala enbart i frakt fran ovre Norrland till '[abriksorterna.
Pa alIa hall ar situationen densamma. Nar vi avlasa. vara exportsiffror,
sa maste vi ihagkomma, att vad vi hava exporterat under senare tiden
till storre delen ar baserat pa tidigare forsaljningar. Nedgangen i farsaljningarna ar inom de flesta industrier oerhort myeket skarpare an i
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skeppningarna, d. v. s. vi kunna vanta oss under de kommande manaderna en Hingt kraftigare nedgang i exporten an vad· hittills visat sig.
Harmed kommer oeksa att folja en aUt mera okad arbetsloshet.
Manga industrier hava annu h~Ulits igang av hansyn till arbetarna. Andra
industrier hava up'pehaHit driften pa grund av stora behallningar av ravarulager, som hindrat en fullko~lig arbetsnedlaggelse, men dessa aro
endast temporara fenomen. Om den nuvarande penning- oeh valutapolitiken foljes, komma vi den stun.dande vintern att sta infor en arbetsloshet, som ar fullkomligt katastrofal. Redan nu framkallar arbetsloshe.ten
nationalekonomiska forluster pa hundratals miljoner, kanske miljader kronor per ar, oeh var svenska exportindustri forlorar terrang pa alla omraden. Industriens oeh naringslivets stallning undergraves alIt mer oeh.
mer. Det ar pa hog tid att nagot gores for att rada bot pa de nuvarande forhallandena, oeh det finnes intet medel, som harvid erbjuder
snabbare hjalp at var betryekta industri oeh handel samt at vart jordbruk an en sankning av den svenska valutans borsnotering.
Professor K. Wicksell: Jag tror i likhet med inledaren, att det
ieke skulle erbjuda nagon egentlig. svarighet att, om det sa vore, nu
strax overga till guldmyntfot. Det ar ju mojligt, att detta ar ett misstag
oeh att de mera praktiska men, sasom det forefoll mig, nagot oklara
synpunkter, som den siste talaren [ramholl, kunna betyda nagontfng.
Men om vi halla oss till de nakna siffrorna, star den svenska kronan sa
pass naxa guldet eHer dollarn - jag kan ieke finna nagon skillnad mellan
guld oeh dollar, eftersom de ju bytas mot varandra nar som heIst - att
det ieke borde innebara nagot revolutionart, ifall vi i morgon dag tillate,
att riksbankens guld finge fritt exporteras. Det skulle antagligen leda
till att riksbanken forlorade nagra tiotal miljoner i guld i forsta taget;
men detta yore i sjalva verket hogeligen onskvart, ty riksbanken har nu
allt for myeket guide Vi ha redan over 40 % guldtaekning, oeh gar
sedelstoeken fortfarande tillbaka, fa vi snart 50 oeh kanske 60 % guldtaekning. Vad skall det tj ana till? Vad priserna betraffar, skulle de formodligen ga ned med nagra proeent, mojligen med de I I %, varmed
sedlarna nu aro de.preeierade i forhallande till guldet. Skulle detta rnahanda vara den lilla overvikt, som braekte kamelens rygg? I varje fall
ar det ingenting emot den prissankning, som redan agt rum under senaste
tid. Men om alltsa en sadan atgard ieke skulle vara nagonting att egentligen frukta for, sa befarar jag a andra sid~n, i motsats till herr Silverstolpe, att den ieke skulle gagna oss nagot. Man far ieke forestalla
sig, att vi darigenom skulle kornma i stabila prisforhallanden igen. De
krafter, som nu astadkomma forandringar i var prisniva, skulle fortfarande
vara verksamma. Herr Silverstolpe poangterade kanhanda ieke tillraek-
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ligt, att det finnes en orsak till prissankning, som under aHa forhaJlanden
skulle kvarsta, oeh det ar, att guldets kopkraft hos oss nu star betyd.ligt
Higre an i England oeh Amerika. Ifan vi rakna om var prisniva i guld,
star den ungefar vid 210, men i Amerika star den vid c:a 160 oeh i
England, om dess prisniva omraknas i guld, vid c:a 157. Detta beror
pa ekonomiska jamviktsforhallanden, som vi icke kunna gora nagonting
at. Jag fattade icke riktigt herr Silverstolpes forklaring av detta fenamen, men det ar mojligt, att han har ratt. For min del ser jag saken
sa, att vi for narvarande blott ha ett par exportvaror, bI. a. tra, som
alltsa sta hogre i pris i utlandet an hos oss, medan alIa de varor, som
vi importera, sta hogre hos oss an i utlandet, varfor vart prisgenomsnitt
blir mycket hagt. Till storleken av denna differens medverka naturligtvis
de hoga frakterna. Emellertid ar det ju sannolikt, att denna skillnad,
mellan guldets yarde i England och Amerika samt i Sverige kommer att
forsvinna. Vi fa alltsa i varje fall vara beredda pa en prissankning om
c:a 25 %; men ifall sa guldet i Amerika skulle aterta det yarde det hade
fare kriget och detta overensstammer kanhanda bast med guldets
produktionsfarhaJlanden sa hade vi naturligtvis att motse en ytterligare prissankning pa ett trettiotal procent. Jag fruktar darfar, att om
vi averga till guldmyntfot, ar det sa langt ifran att vi stabilisera priserna,
att det skulle bli en successiv nedgang av alla pris majIigtvis anda ned
till 1914 ars niva. Det ar ernellertid sjalvklart, att man ieke kan producera i en starkt fallande marknad, exempelvis bygga hus pa spekulation med lanade pengar. Det yore darfor en myeket god sak, am man
kunde stalla till sa, att det bleve 'stabila pris, och dartill skulle egentligen endast behovas, att vi ge riksbanken carte blanche att reglera priset pa guld sam den behagar. Om den da i stallet aHigges att uppratthalla prisnivan, sa kan den gora detta, ty om priserna fa tendens att
ga upp, sa ger riksbanken mera guld far sedlar, am de fa tendens att
ga ned, gor den tvartom. Pa samma gang far den naturligtvis, liksom
vid vanlig guldmyntfot, med hjalp av diskontot sorja for att guldstrommen
yare sig till eller fran landet ieke blir alltfor stor. Med en dylik kombinerad guld- oeh diskontopolitik borde man kunna bibehalla prisnivan
hos oss alldeles oforandrad. Skulle guldets yarde i framtiden stiga, vilket
pa ovan anforda grunder ar sannolikt, sa skulle vi icke dess mindre kunna
bli staende vid den nuvarande prisnivan, men detta dess varre endast
genom att gradvis forsamra vart mynt i forhallande till dollarn eller
guldet.
Under senare tiden har jag borjat tanka pa en annan utvag,
som kanske ar for djarv att tillampa i praktiken, men som teoretiskt
sett skulle i sig forena vissa farm~ner. Etiskt oeh psykologiskt bjuder
det ju emot att icke uppfylla det lofte om guldbetalning, som star tryckt
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pa sedlarna. Vi skulle emellertid kunna slippa forsamra vara sedlars
guldvarde, om vi med ens ginge ner till 1914 ars prisniva. Detta skulle
tillga sa, att riksbanken droge in hela sedelstoeken, makulerade halften
darav oeh lamnade resten tillbaka till sedelinnehavarna samt pa samma
gang atoge sig att losa in dessa senare sedlar med guld till dubbla pari.
Detta skulle ha till foljd, att ogonbliekligen alla vaxelkurser pressades ned
till nagot under halften av sitt nuvarande belopp, dollarn speeiellt till
sitt halva parivarde 1,87. Oeh eftersom de utlandska priserna naturligtvis
ieke ronte nagon inverkan harav, skulle vara priser i stallet sjunka till
nagot mindre an halften av nuvarande niva. Sedan bleve det riksbankens
uppgift att haHa denna prisniva konstant - med anvandning av samma
medel som forut antydts - varigenom byggnadsverksamheten kunde
komma igang igen oeh hela naringslivet ater fa en normal utveekIing.
EmeHertid skulle da pa grund av penningens okade yarde alIa manniskor,
som under kriget lanat pengar, bli olyekliga, nar de i realiteten skulle
betala igen det tva- eller tredubbla, oeh darfor maste harvid ovillkorligen
en reglering, en reduktion av fordringar oeh skulder, aga rum. Om vi
daremot stabilisera den nuvarande prisnivan, som ar 2 1/2 ganger sa
hog som den, vilken var gallande fore kriget, har det till ofrankomlig
konsekvens, att de penningfordringar, som existerade fore kriget, maste
hojas till 2 '1/ 2 ganger det nominella beloppet, strangt taget aven om dessa
fordringar delvis blivit losta under kriget. Gora vi ater ingenting, utan
lata- prisnivan skota sig sjalv, borde egentligen tid efter annan en ko·rnbination av bada dessa atgarder foretagas, om rattvisans fordringar i
minsta man skola uppfyllas.
Fil. d:r G. Dalen: Jag ber att fa barja med att saga, att jag ar
utomordentligt glad over att var finanspolitik ieke ledes av inledaren.
Delvis kan jag instamma i hans anforande, men det var for ovrigt fritt
fran varje praktisk forstaelse av vad vi vilja med hela vart arbete, namligen den allmanna valmagans hajande oeh forbattrande av var ekonomiska stallning. Hur skulle detta vara genomforbart pa den vag, som
inledaren foreslagit? Vi ha redan genom den deflation, som varit radande
under kortare tid, rakat in pa ett farligt sluttande plan. Enda mojlighet<~n
att forbattra ett samhalles ekonoini, bortsett fran teoretiska funderingar,
maste val vara att produeera mera an man farbrukar. Inledaren tyektes
anse, att vi kunde fortsatta som forut oeh leva over vara tillgangar oeh
att trots detta var ekonomi skulle bli god, men detta ar tydligen omojligt. Vi ha for narvarande en produktion, som ar halften av var konsumtion, kanske en tredjedel darav, oeh under tiden far en stor del av
dem, som skulle produeera, arbetsloshetsunderstod eller skiekas ut pa
nodhjalpsarbeten. Harmed maste vi fortsatta,sa lange deflationsproeessen
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fortfar. Nu ar det visserligen sant, att konsumtionen pa grund av arbetslosheten i nagon man sjunkit, men den kan inte sattas ned under en
viss niva utan att det leder till anarki.
Det har sagts, att om vi ga den vag jag vill fororda, skulle det bli
en ny inflation. Jag vill i detta sammanhang ratta ett missforstand, namligen att jag skulle vara nagon foresprakare for inflation. Sa ar icke
faHet, och jag har heller icke fakat pa nagon annan, som onskat en sadan.
Inledaren jamforde arbetslonerna i Aomerika och Sverige. Men
Forenta staterna ha andra mojligheter att producera i stor skala. Det
gar, att man icke far jamfora arbetslonerna per timme, utan man maste
jamfora de direkta produktionskostnaderna dar och har och da aven taga
hansyn till exportfarhallandena. Farenta staterna kunna producera en
mangd artiklar 30 % billigare an vi och salja tOill England. Samtidigt med
att vi avskeda en mangd arbetare, fa vi gora bestallningar pa sadana
alster i andra lander, som kunnat goras har.
Inledaren framhall, att genom en sankning av den svenska valutan
skulle prisnivan stiga. Men i Farenta staterna har prisnivan gatt ned
samtidigt sam dollarn sjunkit hogst betydligt och exempelvis den svenska
kronan stigit.. Det synes darfor icke orimligt, att prisnivan i Sverige
kan sjunka, medan dollarkursen stiger i svenska kronor uttryckt.
Inledaren yttrade vidare, att vi icke fa in nagra mera foradlade
varor fran Amerika. Det ar ett misstag. Hit ha importerats automobiler
i oerhord mangd och likasa andra hogforadlade artiklar, som vi icke pa
nagot satt med nuvarande prisniva har kunna tillverka for samma pris.
Man kan saga, att det ar tamligen likgiltigt, om vi roraoss pa en
hog eller en Hig prisniva, och detta skulle vara riktigt, ifall lagen om
tillgang och efterfragan hade fritt spelrum pa aHa omraden, men det ar
ingalunda fallet. Det ar ju hos oss forenat med mycket stora svarigheter
att fa ned arbetslanerna, och forsok i den riktningen kunna fora oss ut
i socialt inbordeskrig. I Amerika ar det daremot betydligt lattare att
reglera arbetslonerna med hansyn till tillgang och efterfragan pa arbetskraft. Bland utgiftsposter, som forhindra en sankning av produktionskostnaderna, rna vidare sarskilt namnas de orimligt hoga frakterna saInt
post- och telefonavgifterna, far att icke tala om de far naringslivet fullkomligt ruinerande skatterna. Vidare star rantan hos oss pa en orimlig
hojd. I Schweiz har det varit 5 % °diskonto, nu ar det 4 1/2. I Sverige
har rantan hojts fran 6 till 7 1/2% i syfte att hindra den fortsatta inflationen. Men inflationen har stoppats lika mycket i lander, som icke vidtagit en dylik ranteforhojning.
Med hansyn till alIa dessa omstandigheter ar det ori~ligt att soka
komma ned till 191.4 ars prisniva. Visserligen ar det sant, att de som
hade penningfordringar fore kriget i sa fall skulle fa dem tillbaka med
I
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oforminskad kopkraft, men a andra sidan skapades orattvisor darigenom
att alIa, som gjort skulder under kriget, skuJIe fa betala det tva- eller
tredubbla vardet oeh att alla foretag tinge sina nyttigheter reducerade till
mindre an halften av deras yarde. Alla samhallsgrupper maste vara
beredda att bara nagon del av den stora varldskatastrofens stora forluster.
Jag kan ieke tinna annat an att raddningen ar att soka dari, att
man far igang produktionen genom en sankning av produktionskostnaderna.
Hittills har det endast vidtagits en sankning av arbets- oeh tjanstemannalonerna, men det ar synnerligen bittert, att man forst skall ga till den
produktive arbetaren oeh lata honom bara hela den ekonomiska uppoffring, som foljer med deflationsproeessen, medan frakter, bankrantor o. s. v.
sta kvar oforandrade. Vi ha att soka fa ned produktionskostnaderna sa
langt som kan ske ·utan alltfor ruinerande samhallsstrider. Den ytterligare
nodvandiga sankningen, internationellt sett, bor ske genom valutareglering,
sa att vi komma till en kopkraftsparitet, motsvarande den i utlandet.
Professor K. Wicksell: Doktor Dalen oeh herr Kreuger aro pa
det klara med, att en ytterligare nedgang av dollarkursen, t. ex. till pari,
skulle verka deflation, men de vilja ieke veta av, att en uppgang av
dollarkursen astadkommer inflation. Pa satt oeh vis kunna de ha ratt:
om priserna av andra orsaker aro i sjunkande, kan denna nedgang forhindras genom en sueeessiv forsamring av valutan, resultatet bleve da, att
den forbattring av penningens kopkraft inom' landet, sonl eljest skulle ha
intraffat, utebliver.
Doktor Dalen medgav, att man skulle bega en orattvisa, om de,
som lanat pengar under kristiden, bleve skyldiga att betala det tva- eller
tredubbla vardet, men han hade icke ett ord att saga om, att, om den
nuvarande prisnivan stabiliseras, en motsvarande orattvisa begas mot clem,
som hade penningfordringar fore kriget oeh H'ttt dessa redueerCide ~ill en
spottstyver. Det ar dari inkonsekvensen ligger hos representanterna for
vart affarsliv.
Professor S. Brisman: Det centrala i det foreliggande problemet
ar, som inledaren framholl, att man tar stallning till fragan om sedlarnas
inlosning till pari eller ieke, oeh att man gor det nu, aven om vi bestamma oss for att uppskjuta inlosningen.
Jag har en olika uppfattning mot inledaren, da han framhaller som
en given sak, att vi skola aterga till parikurs. Han ansag, att dispariteten
mellan prisnivan oeh dollarkursen representerar ett jamviktslage, vilket
jag anser oriktigt. Man kan icke enbart jamfora priserna i England oeh
Sverige, utan man far taga prisnivan for exportvaror oeh for importvaror
som helheter. For varje affarsman ar det tydligt, att for narvarande en
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sadan situation foreligger, att importen stimuleras pa exportens bekostnad.
Det ar salunda sannolikt, att man har att gora med en tillfcillig foreteelse,
som beror pa flera samverkande omstandigheter och icke kan bilda grundvalen for framtida finansiella operationer. D'et forhaHer sig nog 'sa, att
det ar prispariteten, som blir bestammande for de Hingre i framtiden gaende atgarderna.
Den fraga, som vi skola stalla till oss, galler saJunda i realiteten t
vilken prispolitik vi skola fora, om vi anse det riktigt och larnpligt att
pressa ned var prisniva nagorlunda i paritet med den amerikanska. I
nuvarande situation ligger den senare 40 % under var egen. Vi skulle
salunda fa en valdsam prisreduktion. Nagra ekonomiska skal, varfor man
skall inlosa sedlarna till pari, foreligga icke. Det kan vara konsiderationsskal, som anforas, men denna forestallning bottnar i den primitiva uppfattningen, att sedlarna aro skuldforbindelser. Detta ar endast formellt
riktigt och utgor en kvarleva fran gangna tider, som vi bevara av piete't.
Sedlarna aro betalningsmedel, och deras yarde bestammes av den kvantitet
varor, som man for dem kan kopa.
Det avgorande for fragan ar salunda, huruvida det ar i och for sig
onskvart att sanka prisnivan med over en tredjedel. Jag anser, att det
ar en politik, sam ingen vid narmare eftertanke kan fororda, ty den skulle
for produktionen betyda ekonomiskt sjalvmord. A.ven om prissankningen
kommer automatiskt, anser jag icke varje prissankning lamplig, ty faktiskt
ar det sa, att jamvikt uppratthalles genom omvaxlande prissankningar
och hojningar. Vi ha haft en abnorm hogkonjunktur och ha nu fatt ett
bakslag, men blir det permanent prissankning, skulIe jag vilja fororda,
att man satte stopp for densamma genom att haHa en for lag ranta. Det
finns emellertid icke nagon storre utsikt for att en prissankning skall ga
spontant, utan ·vilja vi ha en sadan, maste .det ske genom en deflationspolitik i den form, som forordats av professor Sommarin, namligen darigenom att man satter hogre ranta an Higet pa kapitalmarknaden betingar.
Den press, sam harigenom sattes pa naringslivet, blir av sadan art, att
jag for min del icke skulle kunna tillstyrka den. .I prissankande riktI).ing
verkar aven den disparitet, som forefinnes mellan prisnivan och valutakurserna, men den beror av tillfalliga forhallanden och star i samband
med just vad som namndes av herr Kreuger, att exporten gar efter
gamla kontrakt med vida hogre priser an de nuvarande. Men jag tror,
att denna differens kommer att utjamnas, om man icke uppstaller konstlade hinder haremot.
Jag tror salunda, att man icke bor ga nagon av dessa vagar, varken
faststalla for hogt diskonto eller satta valutakurserna pa lagre niva an de
ha, vilket man skulle gora, om sedlarna inlostes till pari. Vad vi skola
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strava efter, ar att astadkomma en stabilisering av Higet till ett naturligt
jamviktstillstand. Harvid ar det tva krav, som bora uppfyllas.
For det forsta bor man haUa en normal ra-nta oeh ieke satta denna
for hogt i avsikt att pressa ned prisnivan. Men jag kan ieke se nagot
skal att ga langre oeh att redan nu foretaga en godtyeklig rantesankning,
som det funnits. foresprakare for. Det naturliga ar, att tillgang oeh efterfragan fa anpassa sig efter varandra, oeh jag kan ieke se, att tillgangen
pa kapital ar for stor i forhallande till efterfragan. Man har talat om att
riksbanken for en deflationspolitik, som stryper naringarna. Lat oss se
bort fran riksbanken oeh antaga, att rantan bestamdes pa oppna marknaden. Den skulle da ieke bli lagre an den are Man kan halla den nuvarande rantan endast genom ransonering oeh avvisande av kreditansprak.
Om man avskaffade. dessa atgarder, skulle naturligtvis rantan stalla sig
hogre an for narvarande. Da har man ieke ratt att saga, att det ar nagon deflationspolitik, som fores. Deflationistisk ar penningpolitiken endast
i den man rantan ar hogre an jamviktslaget fordrar. Herr Dalen namnde,
att han ieke onskade nagon inflation oeh att ingen annan heller gjorde
det. Men alIa praktiska affarsman ha payrkat en lagre ranta, vilket ar
ett medel, som direkt framkallar inflation. Den onodiga inflation, som
skedde i slutet av 19 I 9, forklaras pa' detta satt. Vi kunna ieke lata pri~erna ga uppat, oeh jag anser, att det annu ieke foreligger nagra skal
for en rantesankning, da det inte finns nagra teeken pa att rantan ar
hogre an som ar naturligt.
Det andra kravet ar, att valutakurserna fa ga sin egen vag, varigenom
de skulle atertaga sitt naturliga lage. Det har enlellertid papekats, att
det ar myeket litet att gora at den saken. Men man kan leda spekulationen i naturlig riktning. Att valutakurserna aro sa laga, star i samband
med kravet att sedlarna skola inlosas till pari, vilket kan ske endast genom att valutakurserna nedpressas till en' annu lagre niva.
Det finns ieke nagra avgorande skal for en snabb overgang till guldmyntfot. Guldmyntfotens vasentlig~ fordel ar, att den stabiliserar vaxelkurserna, men vi vinna endast. stabila vaxelkurser gentemot Amerika oeh
Japan, de enda lander, som ha guldmyntfot. Nagra starkare krav pa
atergang till guldmyntfot kunna ieke resas, forran det blir en internatio~ell
atergang. Avgorande aro i detta fall de stora landerna, framfor aUt England. Det drojer emellertid, innan England, Frankrike oeh Tyskland
aterga till guldmyntfot, England darfor att det ar bundet vid pari, Frankrike oeb Tyskland, darfor att de tro, att de skola kunna ga upp till pari.
De automatiska reglerna for diskontot .galla ieke, nar det blott ar ett
enda land, som har guldmyntfot, utan forst nar alIa lander ha guldmyntfot.
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Som sammanfattning vill jag saga, att vi skola saka stabilisera prisnivan" och Hita valutakurserna ga upp till sin normala niva, vilket komrrler
att ske, om man Himnar alla planer att inlasa sedlarna till pari.
Fil. d:r G. Dalen: A.ven om rantan sankes, ar det omajligt att
framkalla nagon prisstegring eller inflation, sa lange en stor del av vara
produktiva arbetare ga utan arbete, och det drajer sakerligen lange, innan
man far fuIlt arbete far ana.
Professor Wicksell sade, att jag icke hade nagon medkansla far de
personer, som lanat ut pengar fare kriget. Tvartom understrak jag den
synpunkten, att det ar beklagligt, att dessa skulle aterfa sina pengar med
mindre kopkraft, men vi maste ha klart for ass, att icke nagon samhalIsgrupp far ha ansprak pa att ga igenOITl detta varldskrig utan uppoffringar.
Fil. d:r G. Silverstolpe: Jag maste avsta fran att fars6ka bemata
all den kritik, som mina uttalanden uppkallat; jag skall endast taga upp
en punkt, som far mitt resonemang har utomordentligt star betydelse,
och det ar fragan, i. vad man den nuvarande dollarkursen kan anses beteckna ett jamviktsHige. Jag kan givetvis icke garantera, att kursen 4 kr.
20 ore ar under nuvarande farhallanden naturlig, men jag tror, a,tt sanningen ligger at det hallet. Professor Wicksell medger, att for den narmaste framtiden en dylik dollarkurs far anses beteckna ett jamviktslage,
men menar att var kronas overvardering i framtiden torde komma att ga
tillbaka. Professor Brisman tror, att dollarkursens nuvarande lage beror
pa rena tillfalligheter och att kursen maste komma att stiga. Saledes,
onl vi skola komma tillbaka till den gatnla guldpariteten, sa maste enligt
professor Brismans mening den svenska prisnivan sankas med 35 -40 %;
och professor Wicksell menar detsamma, ehuru prisfallet enligt hans mening inte' skulle vara att vanta. under den narmaste framtiden. Jag medger, att saken blir allvarlig, onl var prisniva verkligen maste ned sa Iangt.
Men det ar inte aUs sakert, att det farhalIer sig pa det viset. Jag vill
erinra om att guldets kapkraft fare kriget var mycket olika i olika lander.
I Amerika var guldets kapkraft hagst avsevart mindre an i England,
efter levnadskostnaderna raknat. Det finns e~ budgetundersakning fran
tiden fore kriget, som visar, att en engelsk arbetare, som kom fran England till Amerika, fick ge ut 50 % mera i guld for att kunna bibehalla
sin konsumtion. Detta berodde formodligen darpa, att Amerika satt inne
med en mangd stora ravarumonopol; det hade sina standardartiklar, som
voro foremal far en intensiv efterfragan. Under kriget och efter kriget
har det intratt en forskjutning ifraga om vara travarors stallning i varIdshushallningen. Vart monopol pa travaror och tramassa ar starkare an
forut. Det talas sa mycket om den kanadensiska tram'assan, men den
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kommer aldrig till Europa, och den ryska och baltiska konkurrensen i
travaror ar tills vidare icke mycket att rakna med. Darfor ar det icke
.uteslutet, att vi kunna komma att bli sittande med en hogre prisniva
efter kriget i forhallande till den engelska och amerikanska prisnivan,
liksom Amerika fore kriget hade en betydligt hogre prisniva an Engla,nd
och andra europeiska Hinder.
I likhet med professor vVicksell anser jag - tvart emot vad professor Wicksell syntes ha uppfattat av mitt foredrag - att guldets varde
i fortsattningen icke ar mycket att lita pal Men enligt min mening kunna
vi icke rakna med att variationerna i vart penningvarde bli mindre, om
vi ha kvar pappersvalutan, ty vi fa oss patvingade genom suggestion
fran guldlanderna de stora prisforandringar, som uppsta dar. Professor
Wicksell framholl, att Oin riksbanken pa samma gang foretager en permanent omvardering av sedlarna i guld och driver en riktig diskontopolitik,
sa kan problemet att haHa var valuta vid ett konstant varde losas. Ja,
om riksbanken kan formas att fora en sadan politik pa ratt satt, da bor
man verkligen forsoka sig pa en losning efter den linjen. Men jag tror
icke Inycket pa mojligheten darav; losningen ar hogeligen rationell, men
manniskorna aro hogeligen irrationella.
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NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 18 maj 1921.

Ordforande:

f. d. Bankofullmaktigen Friherre K. LANGENSKIOLD.

Den av herrar revisorer avgivna berattelsen angaende verkstalld
granskning av 1920 ars rakenskap foredrogs, och beviljade foreningen,
enligt revisorernas hemstallan, ansvarsfrihet for forvaltningen av foreningens ekonomiska angelagenheter under namnda are Avenledes foredrogs
revisorernas intyg angaende granskning av redovisningen for 1920 ars
Nordiska nationalekonomiska mote, vilken funnits riktig och forsedd med
vederborliga verifikationer.

t

:

.,

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 11 november 1921.

Ordforande:

f. d. Bankofullmaktige1Z Frihet're K. LANGENSKIOLD.

Det far aftonen uppstallda averlaggningsamnet:

N aringslivet och skatteproblemet
inleddes av Direktoren

o.

Falkman.

Bland de stora ekonomiska problem, som utvecklingen under och
efter varldskriget skjutit i forgrunden - har liksom i andra lander - ar
skatteproblemet ett. Om detsamma galler, liksom rarande de fiesta av
dessa ekonomiska problem, att det ar oerhart svart att se, huru detsamma
skall kunna losas.
Sasom en faljd av den allmanna ekonomiska krisen ha de beskattningsbara inkomsterna smultit ihop betankligt - f. n. till kanske en
brakdel av de normala - medan samtidigt statens inkomster bi. a. fran
affarsdrivande verk vasentligt nedgatt. Utgifterna daremot kunna i det
relativt tunga statsmaskineriet endast helt l~ngsamt nedpressas fran den
hojd, dit de stego under krigskonjunkturen och infiationsbeskattningen,.
under det att nytillkomna utgifter for nodhjalp vaxa till en oroande hojd
och tendera att bliva permanenta. F. o. har, trots de enorma skatteinkomsterna under krigsaren, statens skuldsattning darunder vuxit till nastan
jamnt det dubbla och rantorna
statsskulden till mer an det tredubbla.
Statsskulden utgjorde namligen 1914 c:a 696 milj. och .1920 c:a 1,470
n1ilj. kr., om de 200 milj. medraknas, som rubriceras sasom tillfallig skuld
for kommissionsvasendet, medan ranteutgifterna vuxit fran c:a 24,1 milj.
kr. 1914 till c:a 75,3 milj. kr. 1920.
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Det ar ganska naturligt, att denna for statsfinanserna kritiska situation skall pa sina haJl framkalla den tankegangen, att eftersom skatteinkomsterna, beraknade efter hittillsvarande grunder, ej racka att tacka det
allmannas nuvarande utgifter, maste skattesatserna hojas. Det ar ett lika
enkelt medel som att, nar en komm.unikationsled ej bar sig, hoja de kanske forut redan alltfor hoga befraktningsavgifterna. SOOl. bekant kan
detta medfora, att iokomsterna minskas i stallet for att okas, sasom en
foljd av att sa mycket mindre trafik da uppratthalles, och hojer man taxorna
an ytterligare, blir det slutligen kanske ingen trafik och inga inkomster
alls. Sa hogt som vara direkta skatter redan nu ligga, torde man kunna
utga ifran att en -hojning darav kan medfora en motsvarande utveckling,
samtidigt som en sadan skattehojning skulle ytterligare forsvara for produktionsapparaten att ater komma i gang och kanske giva nadestoten at
de manga, som nu kampa for livet; resultat alltsa, som bland andra
onda ting aven skulle medfora minskning av den framtida skatteformagan
i landet. - Det ar tvartom skattelindringar som behoyas sasom stimulans
at det produktiva arbetet! Endast genom' okat produktivt arbete kan
blodcirkulationen i samhallskroppen aterstallas.
Det kan vara av intresse att iakttaga, vilken enorm stegring de direkta skatterna under de senare aren har i landet undergatt. Enligt
Statistisk Arsbok utgjorde totalbeloppet av direkta skatter till stat och
kommuner 1914 c:a 196 milj., men 1920 ej mindre an c:a 812 milj. kr.,
en enorm siffra, framfor aUt nar man tar hansyn till att hela nationalinkomsten - enligt approximativ uppskattning av prof. Heckscher - 1914
uppgick till c:a 2 a 2 1/2 miljarder. I statsbudgeten spelar oen direkta
statsskatten nu ocksa en helt annan roll an tidigare; 1914 representerade
den 24 % av totalinkomsterna, medan den 1920 stigit till icke mindre an
57 1/2%. Per fatnilj, beraknad till i medeltal 4 medlemmar, motsvara
namnda siffror a de totala direkta stats- och kommunalskatterna: under
1914 139 kr. och 1920 ungeHir det fyrdubbla eller -550 kr. - Vill
man efterstrava en permanent prisniva, som ej ligger alltfor mycket over
forkrigsnivan, maste man givetvis reducera ocksa denna for alla personer
och all produktion valdsamt stegrade utgiftspost for direkta skatter.
Av samtliga direkta skatter utgjorde kornmunalskatterna 1914 c:a
133 milj. och 1920 c:a 456 milj. kr. Kommunalskatterna hava alltsa,
orvanande nog, haUit sig hogre an kronoskatterna, trots dessas enorma
stegring. I municipalsamhallen och landskommuner hava kommunalskattebeloppen okats till omkring det dubbla, i stader och kopingar till mer
an det fyrdubbla, medan landstingsskattebeloppen stig~t till det sexdubbla.
Kommunernas finanser torde f. 0., trots de stegrade skattebeloppen, hava
undergatt en icke ovasentlig forsamring med okad skuldsattning. Om
ocksa inom de fiesta kommuner finnes en redlig stravan att bringa ned
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de tidigare uppdrivna utgifterna, ha under sista aret tillkommit de betydliga anslagen far nadhjalpsunderstaden, vilka atminstone inom vissa
kommuner handhavas pa ett far skattebetalarna mindre tillfredsstallande
satt. Med' hansyn till namnda omstandigheter och den for kanske manga
ar framat starkt reducerade skattekraften bar man darfor - om ej starka
inskrankningar i kommunalutgifterna ktinna genomforas - rakna med att
kommunalskatterna i stort sett ej komma att nedga, utan far man tvartom farutsatta, att den nya progressivskatten blir ett rent tillagg utan nagon konlpenserande ~inskning av andra kom'munalskatter.
All direkt beskattning ar baserad pa forestallningen om inkomstens
forefintlighet i kontanter, sasom forhaJlandet i verkligheten ar endast far
lantagare och vissa kategorier rentierer m. fl. Principer_ tillampad pa
naringsfaretagen medfar pa denna grund .Hitt absurda lagen och detta
mer ju hagre skattekvoterna aro. Naringsfaretagens beskattade vinster
fareligga namligen - sasom sa ofta papekats - praktiskt taget aldrig
sasom kontanta medel, reserverade till den dag, da skatten skall erUiggas.
Skattebetalning ar alltsa i regel icke ett enkelt avstaende till det allmanna
av i ladorna samlade farrad, sasom i den gamla goda tiden, da tiondet
utgick i arets naturaprodukter, utan skattens galdanqe erfordrar en finansiering, sam kan vara svar nag, sarskilt under depressionstider som de
nuvarande. Bekanta framstallningar fran vissa industriella sammanslutningar om anstand far industriforetagen med debiterade kronoskatters
erHiggande aro talande bevis p~ dessa svarigheter. Det ar f. O. mer an
troligt, att vi under narmaste aret komma att fa bevittna manga konkurser, saval far faretag som enskilda, pa grund av ofarmaga att astadkomma finansiering av skattelikviderna. Nuvarande stora arbetsloshet hos
selval handens som hjarnans industriarbetare torde aven komma att skapa
direkt oformaga hos stora grupper av dessa att erHigga paforda skatter
far de gangna arens inkomster. Det kommer att harav uppsta icke sa
sma hal i de beraknade skatteintakterna.
Det ar far naringsforetaget icke nog med att den beskattade vinsten
ligger bunden i kanske orealiserbara lagervaror eller anHiggningar,' som
man for skattens erlaggande maste saka belana, utan denna vinst kan t. O. m. langt innan dara beraknad skatt skall erlaggas - hava helt uppatits av en efterfaljande farlust. Harav bar dock framsta sasom sjalvklart,
att de goda aren eJ kunna fa beskattas hardare an att den efter skattebetalningen aterstaende vinsten kan tacka ej blott forlusten
rarelsen
under ett eventuellt efterfoljande daligt ar, utan darutaver lamna den
skaliga nettoavkastning, sam ar nadvandig, om verksamheten sk~ll kunna
uppratthallas och utvecklas. Man fax icke' heller farglomma, att varje
naringsverksamhet ar farenad med risk, och att - om ett faretag skall
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kunna drivas - dar maste finnas en vinstutsikt, som ar tillracklig for'att
ko mpensera risken. Det allmanna sasom skatteindrivare har ensam formanen att fa deltaga i vinsten utCl:n att dela risken.'
Ratteligen borde skatterna beraknas a den resulterande nettovinsten
for langre tidsperioder an ett ar. Denna princip har aven kommit till
tillampning bl. a. i England, dar inkomstskatten beraknas a genomsnittliga
vitls ten for de varje gang sistforflutna 3 aren. For att forebygga att· .
darvid ett sarskilt d£ligt ar, efter 'tvenne goda ar, skall betungas med
oproportionerligt stor skatt, finnes den ytterligare bestammelsen, att nar
i dylikt fall arets verkliga vinst med mer an 10 ~& understiger namnda
medeltal, skall for ifragavarande svara ar den verkliga vinsten Deb ej 3-ars
medeltalet ligga till grund for skatteberakningen. For den engelska krigskonjunkturskatten galler liknande utjamning pa sa satt, att totala skattebelop pet for samtIiga krigskonjunkturbeskattade ar vid slutavrakningen
bring as i relation till den resulterande vinsten under samma tidsperiod;
forlu?ten under ett ar far alltsa avdragas fran vinsten under andra ar.
loom parentes rna papekas, att den engelska krigskonjunkturskatten aven
i ett annat avseende varit baserad pa sundare prineiper an den svenska,
om den oeksa rort sig med hogre skatteprocenter, namligen darutinnan,
att krigskonjunkturskatten avdrages sasom utgift fore berakning av den
vanliga inkomstskatten.
En utjamning av skatten efter medeltalet av flera ars resultat yore
otvivelaktigt for vart rlaringsliv av den aUra storsta betydelse hI. a. darfor,
att man sluppe dessa haftiga kastningar i skatteutgifterna oeh vunne
rnojligbet att berakna de arliga omkostnaderna p,a detta konto. For ett
sunt foretag ar en saker k'alkyl en nodvandig forutsattning. Metodens
tilHimpligbet i Sverige. torde darfor vara val yard att undersoka.
Behaller man vart hittillsvarande system, bor emellertid under alla
omstandigbeter tilHimpningen av prineipen, att varje ar skall l;>eskattas
uteslutande efter dess resultat, goras mindre byrakratisk. F. n. hava
taxeringsmyndigheterna ratt att vagra varje hansynstagande till en klar
forlust, som intratt mellan arsskiftet oeb den dag i februari eller mars,
da deklarationen avgives, oeh kunna alltsa bI. a. fordra, att vinsten for
det gangna aret beraknas pa basis av utgaende varden, sam man vid
deklarationens avgivande vet vara alldeles missvisande hoga.
Skatterna bora laggas sa, att de i minsta mojliga man motarbeta
sparandet. Det ar sparandet, kapitalbildningen, som skapar de nya skattekallorna, samtidigt som det skapar forutsattningen. for samhallets ekonomiska oeb soeiala vidmakthallande oeb utveekling. Da samhallet sasom
sadant visat sig vara en myeket dalig sparare, maste den for samhallet
nodvandiga kapitalbildningen ske hos de enskilda Deh i det helas intresse
7-
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sa mycket som mojligt uppmuntras, ej bestraffas. Annars kan man forst
som sist overga till en rent kommunistisk samhallsordning med aUt kapital
sasom allman egendom, dar varje medlem tillates fortjana endast 'sa mycket, som han omedelbart konsumerar.
Varje direkt beskattning maste med naturnodvandighet tendera till
minskning i sparandet, och ju Hingre dylik beskattning drives, desto
storre maste inverkan i sadan riktning bliva. De allra fiesta manniskor
taga nog en okad skatt fran den del av sin inkomst, som annars skulle
sparats och bibehalla i det langsta sin konsumtion oforandtad.
Nar beskattningen gar till overdrift, minskar den emellertid otvivelaktigt aven arbetslusten och darmed produktionen: »Varfor skall man
arbeta mer och slita ut sig eller taga nagra risker, nar man anda ej far
behalla for sig sjalv namnvart mer an om man 'tar livet med ro?» Och
gax skatten slutligen fram sasom kapitalkonfiskation, da uppmuntrar den
direkt till konsumtion aven pa det forut samlades bekostnad: »Lat oss
leva glada, sa lange det racker, snart tas vad vi ha ifran oss, och sedan
far val staten sorja for oss». Kapitalflykt - som vi se utspelad for vara
ogon - fran med overdrivna beskattningar .1yckliggjorda, forut krigforande lander, ar ett annat resultat av de ofornuftiga overdrifterna pa
detta omrade. Professor Brisman namnde i sitt anforande i skattefragan
vid handelskammartnotet i Kristiania i ar, att vissa antika och orientaliska staters undergang till vasentlig del varit en folj d av overdrivna beskattningar. Folk mistade intresse att forbattra sin stallning och skota
sin jord, da resultatet andock blott blev ett byte for skattefogdarna, och
man {orfoll i dadloshe.t. Det kan vara av ett visst, ehuru icke direkt
lugnande intresse att kOllstatera, i huru manga avseenden var tids forhallanden haft motsvarigheter i antiken.
Arvsskatten, nar den drives for langt, maste tydligen pa det kraftigaste motarbeta den instinkt, som ar nedlagd has nastan aHa manniskor,
att spara for befordrande av efterkommandes basta. Om mojligt an
kraftigare rnaste givetvis varje hot ,om kapitalkonfiskation under spararens
egen livstid verka. Kapitalbeskattning ar alltsa en fordarvlig vag, som
motarbetar saval det ambitiosa arbetet som den for det allmanna nodvandiga kapitalbildningen.
Om det alltsa kunde synas an sa tilltalande och fran mangas synpunkt kanske rattvist, att de stora halen i statsbudgeten fyllas genom
konfiskation fran de storre formogenheterna, maste man bestamt avrada
fran forsok 'att tillgripa dylika atgarder, vilka otvivelaktigt skulle gora
situationen i morgan sjufalt varre. Hur skulle f. o. en dylik skatt - am
den sattes sa hog, att den medforde nagot praktiskt resultat - kunna
erlaggas? Formogenbeterna ligga icke i guld och kantanter, acb om
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alIa formogenhetsinnehavare maste salja sina realtillgangar for att fa likvjda
medel till skattens betalande, vern skulle kopa dessa?
I var skattelagstiftning forekommer kapitalbeskattning endast i den
form, att som bekant 1/60 av personlig formogenhet tilHigges arsinkomsten
vid beraknande av inkomst- och formogenhetsskatten, vilket alltsa innebar
en okning av kapitalavkastningsskatt'en, oberoende av ifragavarande kapitals faktiska avkastning. I verkligheten existerar emellertid annan kapi'talbeskattning i fortackt form i betydlig utstrackning, exempelvis nar
bolag och andra naringsforetag beskattas for realiter obefintliga, men
deklarationsmassiga vinster.
Att till form eller storlek orimliga skattcr bidraga till sloseri hos
den skattdragande, ar bast bevisat med den sorgligt ryktbara krigskonjunktufskatten - ratt karakteriserad sasom en for dagens behov tillkommen utan tanke pa morgondagen lost tillformad skatt. Det ar val bekant
hurusom, nar under krigskonjunkturperioden skatterna beraknades komma
att uppga till totalt kanske 60 %, vederborande naringsidkare ofta raknade
med att nya utgifter endast till en mindre del komme att baras av foretagaren sjalv, den storre delen av staten, och mangen var med anledning
darav mer frikostig an han eljest skulle varit med utgifter, som besparade
bekymmer eHer som kunde anses befordra foretagets framtid. Vad gjorde
det exempelvis, om man anstallde dyrt avlonade tjansteman, utforde dyrbara experiment etc., Dar staten betalade halften? Det var icke endast
i Sverige sam dessa synpunkter voro allmanna. Fran Amerika anfordes
salunda, att krigskonjunkturskatten framdrev en aHdeles vanvettig annonsering, sam mangdubblade tidningarnas sidantal; man annonserade ju pa
statens bekostnad!
Det synes mig darfor ej finnas fuUt, fog for ctt uttalande fran professor Brislnan, att krigskonjunkturskatten skulle varit »snarast till nytta
sasom en viss dampare pa en alltfor kraftig hogkonjunktur». Professor
Brisman har for detta omdome forutsatt bi. a., att om denna hoga beskattning ej funnits, skulle an mer medel bundits i lagervaror o. dyl. Sa
torde dock knappast hava blivit faBet. Att lagerbehaHningarna under
krigsperioden kraftigt uppgingo, berodde nog - , forutom . pa varornas
prisstegring - till alldeles overvagande del pa nodvandigheten att for
rorelsens uppratthallande ligga inne med betydligt storre lager an normalt.
Handelssvarigheterna gjorde tillforseln alltfor oberaknelig. Detta galler i
varje fall for industrien, som harvidlag sakerligen foga eHer intet paverkades av hogre eller lagre skatt. Kristidens ofta patalade anlaggningar
hade till icke ovas~ntlig del motsvarande anledningar - i den man'de
ej framkallades av den hotande arbetstidslagen, som fordrade nya arbetarebostader. De nya industriella anlaggningarna nodvandiggjordes salunda i mycket stor utstrackning, av behov, som uppstodo genom av-
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sparrn~ngen oeh som maste fyllas, om produktionen skulle kunna uppratthallas. Sakert ar, att vi skulle statt oss ganska slatt, om dessa anlaggningar ej kommit till, framfor aUt om kriget blivit an langvarigare an
som bley fallet; en mojlighet, med vilken man cia maste rakna, oeh som
kunde hava blivit utomordentligt allvarlig for folkhushallningen oeh vart
folks livsuppehalle. Man har nog redan borjat glomma, hur saker oeh
ting da tedde sig, oeh det maste darfor nagot reageras mot en pa manga
hall stabiliserad uppfattning, att alIt vad som da gjordes var av okynne
eller kristidsjobb, som bort mahanda an kraftigare an som skett motarbetas med straffskatter.
Krigskonjunkturskattens resultat blev, sasom
namnt, sloseri hos skattdragarna, men an storre sloseri hos det aHm'anna,
som var angelagen fa konsumera de ovantat stora inkomsterna. Om
sloseri ar ett ont, var krigskonjunkturskatten av ondo.
Det -synes mig dessutom, att den ~enast gangna tiden givit dem
ratt, som da varnade mot en overdriven be~kattning av krigstidens mer
eller mindre skenbara mervinster - utgorande ofta endast utslag av penningvardets forsamring - under framhallande av att darigenom foretagen
berovades mojligheten att med nagorlunda starka egna krafter mota de
daliga tider,som man visste skulle komtna darefter. Den trots aHa varningar da gjorda aderlatningen har gatt ut, ieke endast over foretagen
sjalva, utan over aHa dessas anstallda, arbetare saval som tjansteman,
vilka genom foretagens forsamrade ekonomi forlorat sina inkomster. Vad
staten i krigskonjunkturskatt tog ut fran foretagen, far den, sasom en
direkt konsekvens av overdriften darvid, nu delvis aterbara i understodsmedel till foretagens forutvarande arbetare.

Bolagsbeskattningen i Sverige ar yard ett sarskilt kapitel. Den har
utveeklat sig efter linjer, som ieke kunna anses sunda. Man har i skatteavseende betraktat bolagen i det stora hela pa samma satt som enskilda
personer, vilkas kontanta arbetsinkomster i forsta hand anvandas far konsumtion oeh skatt samt - i den lUan nagot sedan blir over - for kapitalbildning. Men ett bolag har ingen konsumtion. Dess uppgift ar
uteslutande att vara ettorgan for de enskilda personernas ekonomiska
verksamhet, att forvalta oeh faroka dessas kapital oeh att lamna en storre
eller mindre del av avkastningen till delagarna, som forst darefter kunna
fritt disponera over denna del - ofta den mindre delen - av bolagets
nettovinst for eventuell konsumtion. Bolagets rorelse sasom sadan borde
darfor ratteligen ieke belastas med skatt - -atminstone till staten - utan
skatten Higgas a den utdelade, disponibla, sa att s~ga fardigbildade vinsten. Denna prineip, ehuru modifierad, foljes oeksa av den engelska
skattelagstiftningen, enligt vilken _bolaget visserligen beskattas med viss
fast skatt a arsvinsten, men detta sker sa att saga for akti~agarnas rak-
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ning. Nar dessa lyfta sin utdelning, behova de icke betala skatt darfor,
utan kunna t. o. m. personligen aterfa' en del av den skatt, som bolaget
for deras rakning betalt, om de icke pa annat 'satt kommit i atnjutande
av sitt fria skatteavdrag. For egen rakning har det engelska bolaget endast
en genom skattelag av 1920 tillkommen beskattning av c:a 5 % a inkomsten.
I Sverige synes man f. o. hava baserat bolagsbeskattningenpa den
enkla satsen, att eftersom aktiebolagen aro de barkraftigaste skattebetalarna, kunna och bora de ocksa bara de proportionsvis storsta skattebordorna. I verkligheten gar man emellertid darmed emot den princip, som
man tror sig folja, namligen att beskattningen lagges efter formaga. Ty
det ar naturligvis i sista hand aktieagarna som beskattas, och den minsta
av dessa, den som kanske for sitt uppehalle ar helt beroende av utdelningen, blir via bolaget procentuellt lika hart beskattad som den storsta
kapitalisten.
Dubbelbeskattning ar, som bekant, numer konsekvent genomford
for alla genom aktiebolagen intjatiade vinster, i det att foretaget forst
beskat.tas for hela eller - rattare sagt - oftast for betydligt mer an
hela sin' nettovinst, varefter aktieagarna beskattas av saval stat som kommun for den del av -bolagsvinsten som utdelas. Totalbeskattningen av
. bolagsvinsten blir i verkligheten 1ner an dubhel, pa den grund att, sasom
nyss namndes, aktiebolagen beskattas for .mer an deras verkliga vinst;
detta i sin ordning sammanhangande darmed, att avdrag icke fa goras
for erlagda kronoskatter och ej helIer for tillrackliga avskrivningar. Sistnamnda forhallande kan mycket val medfora, och gar det ocksa i mycket
stor utstrackning, att ett bolag under arat'al far betala skatt a deklarationsmassiga vinster, medan foretaget arbetar med betydande verklig forlust. Detta ar kapitalkonfiskation. I de fall da aktiebolagen intjana en
del av sina vinster genom delagarskap i andra bolag, komma dessas
vinstmedel att passera an fier skatteoperationer. Det blir da icke manga
procent av den ursprungliga vinsten kvar for egen rakning sasom uppmuntran at dem, vilkas kapital ar i arbete!
Det yore utomordentligt intressant, om en utredning kunde presteras,
som visade proportionen emellan a ena sidan de skatter, som for en
foljd av ar utbetalats direkt och indirekt fran de svenska aktiebolagens
vinster, och a andra sidan den behallna andelen av dessa vinster, som
kommit delagarna tillgodo. I viIken riktning en sadan utredning skulle
peka, torde framga av Sveriges Redareforenings skrivelse till regeringen
av augusti i ar, dari bI. a.- omformales, att 7 av landets storsta rederiforetag under 6-arsperioden 1915 - 1920 utbetalat i skatter sammanlagt
c:a 174,5 milj. kr., medan utdelningarna till aktieagarna under salnma ar
uppgatt till c:a 67,85 milj. Avraknas sedan den beskattning, som traffat
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aktieagarna pa grund av denna utdelning, torde man komma till nagot
sadant som att aktieagarna fatt behalla for egen del ungeHir 60 miljoner,
medan stat och kommuner fatt over 180 miljoner. Och" nagon formogenhetsokning under tiden skulle dessa rederiforetag - och darmed deras
aktieagare - ej hava vunnit. Slutresultatet ar tvartom kapitalforlust,
och beskattningen har alltsa gatt in pa kapitalet. Tonnagebestandet
uppgives hava ej namnvart okats och sasom helhet betraktat ej undergatt
nagon mera betydande foryngring och forbattring, medan a andra sidan
det engagerade kapitalet stigit fran 125 milj. till c:a 450 milj. kr.
Det ar otvivelaktigt absurt, att, nar en persons eller ett bolags
vinst skall beskattas, man alldeles bortser ifran, att den utbetalda kronoskatten minskat denna vinst och alltsa borde avdragas lika val som andra
for inkomstens forvarvande nodvandiga utgifter. Absurditeten blir givetvis storre, ju hogre skattekvoterna aro." I denna punkt ar kritiken alldeles
enhallig, och det berattigade dari har erkants t. o. m. av riksdagens bevillningsutskott, som 19 I 0 yttrade, "att dess principiella befogenhet vore
oomtvistad. Att nagon andring ej skett torde uteslutande hava sammanhangt med den tekniska svarigheten att berakna, hur en forandring i
angiven riktning skulle inverka pa skatteinkomsterna, eller med andra ord,
vilken revision av skatteprogressionen, som vore erforderlig for att kompensera den genom avdragen framkomna rninskningen i skatteinkomsterna,
sarskilt fran de storre inkomsttagarna. Dr denna synpunkt sett kan det
finnas fog for att just nu taga itu med detta. sporsmal, nar alla berakningar rorande skatteinkomsternas storlek i alla fall torde komma att
omkullkastas. Ett osakerhetsmoment till kommer att spela en relativt
underordnad roll, och det vore av den aUra storsta betydelse att en gang
for alla fa den behovliga revisionen i denna punkt till stand. .
I skattelagstiftningen saknas bestarnmelser om berakningsgrunderna
for avdrag for vardeminskning, och foljden harav har blivit, att taxeringsmyndigheterna pa olika platser folja ratt olika normer, vilket givetvis ar
synnerligen oUirnpligt. De avskrivningskvoter, som tillatas, aro i regel
dessutom alldeles otillfredsstallande med hansyn till den omsattningshastighet, som den praktiska erfarenheten visat nodvandig for ett sunt naringsliv. Val skotta foretag maste darfor folja helt andra grunder vid
bokforing for sina aktieagares an for taxeringsmyndigheternas rakning.
Darigenom omojliggores ocksa den korrespondens mellan bokforing och
deklaration, som ur allman synpunkt borde vara efterstravansvard, bI. a.
for att kunna folja avskrivningarnas gang. For att vinna ett enhetligt
system borde vissa, fullt tillrackliga avskrivningskvoter. faststallas for olika
kategorier av objekt att galla under normala forhallanden, och foretagen
borde tillatas att, om under ett ar avskrivningen av nagot skal mast
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reduceras, gara en motsvarande starre avskrivning under ett foljande ar,
endast under iakttagande av att efter ett visst antal ar en maximal avskrivning vore tillatlig.
Det bar aven faststallas klara normer far avskrivningar, sam fa
.garas far annan vardeminskning an genom slitning. Det kunde synas
sjalvklart, att bolagen bara nledgivas ratt att gara skattefria avskrivningar
i den omfattning, att bokfarda objekt nedbringas till varden, sam motsvara. gallande priser eHer som under normala forhallanden aro forrantningsbara. Men denna princip har pa intet satt blivit erkand. I forut
omnamnd skrivelse fran Redareforeningen papekas exempelvis de orimliga
konsekvenserna av att fartyg skattetekniskt endast fa avskrivas med 5 %
per ar, aven nar de inkopts till krigspris, som aro fyra ganger sa haga
sam de normala. I Norge skulle i motsats hartill hava tillatits skattefri
avskrivning ned till normala varden, och nagonting motsvarande skulle
hava kommit till tillampning bland annat aven i England.
I fragan om ratten till avskrivningar- vore f. o. en hel del att ytterligare anfora, vilket dock rna har forbigas sasom farande alltfar langt.
For att fullt konsekvent genomfora dubbelbeskattningen av bolagsvinsterna tillkom 1919 den bekanta B-skatten, en extra skatt a de vinstmedel, som ej utdelas, en extra tillaggsskatt alltsa a de medel, sam fonderas for bildande av foreskriven minimi-reservfond eHer frivilligt far
konsolidering av faretaget eller sam tills vidare innehallas far matande
av eventuella blivande farluster. Vid skattelagens tillkomst framholls forgaves, vilka fardarvliga konsekvenser denna skatteforrn skulle fa, sav~il
ur principiell sam praktisk synpunkt. Detta ar ju en skatteform, som
alldeles direkt bestraffar fartanksamheten och sparandet och som uppmuntrar till for stor utdelning av bokforda vinstmedel, under forsvagande
av foretagens ekonomi. Den inre kapitalbildningen i aktiebolagen ar
likval - sasom det ofta riktigt framhallits - en mycket viktig del av
nationens hela kapitalbildning, och dess motarbetande maste darfar medfara skada far landets hela ekonomiska liVe Det ar emellertid sam om
man skulle ansett det ur allman synpunkt fardelaktigt att befordra besparingarnas fortarande i konsumtion sa fort som Inajligt, endast for att
fa tiHfalle att hos aktieagarna genast beskatta utdelningen.
Konsekvenserna av de oriktiga principerna far bolagsbeskattningen
bliva givetv,is betankligare ju hogre skattekvoter som tillampas och ju
samre konjunkturerna aro. Skattevagen skeende utpumpning av foresasam
tagens rarelsemedel kan under svarare konjunkturlagen ej under de tider, da optimismen harskar - ersattas genom nyteckningar
av allmanhetens .sparmedel, och de standigt akade krediternas vag ar
farlig och medfar f. a. det fran arbetsloshetssynpunkt ej onskvarda resultat, att rorelsen maste -hastigare avstaHas, sa snart produktern~ ej kunna
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placeras. Skatteutsugningen har sin dryga andel i naringslivets nuvarande betryckta lage.
Aktiebolagsformen torde hava i Sverigevunnit storre anvandning
for ekonomiskt samagandeskap an i de fiesta andra lander. Det ar en
organisationsform, som borde kunna rakna pa det allmannas stod i stallet
for att sattas i strykklass. Aktiebolaget ar en sant demokratisk inrattning. Det mojliggor for aven den minsta kapitalist att fa samma forrantningsmojlighet for sitt !iIla sparkapital som 'mangmiljonaren for sin
formogenhet; dartiH har han ingen Inojlighet, om foretagen i stallet agas
personligt och det alltsa fordras ett stort kapital for att kunna bliva delaktig dari. Aktiebol~get ger dessutom d~t 'allmanna tillfaHe till en helt
annan inblick i vad som inom foretaget forsiggar och vad som detsamma
avkastar, an vad som ar fallet vid andra organisationsformer. Det kan
icke vara i det allmannas intresse, att foretagsamheten genom aktiebolagens misshandling tvingas att soka sig andra organ.
For att en skattelagstiftning ej skall verka demoraliserande maste
den vara rattvis, pa det att det allm~nna rattsmedvetandet ej reagerar
mot dess bestammelser, och den maste ga efter nagorlunda enkla och
overskadliga linjer, sa att tillampningen ej forsvaras. Deklarationsforfarandet far ej kompliceras, och man far ej begara svar pa allt for nargangna fragor, om det, ej skall riskeras, att resultatet blir det motsatta
mot vad man avsett.
Kanske vagar man uttala den forhoppningen, att vi sa smaningom
skola fa till stand en radikal omlaggning av vart skattevasen under tillHimpning av sunda ekonomiska principer, och att darvid bI. a. beskattningen av de ekonomiska foretagen lagges pa rationellare grunder an
hittills. Insikten om det fordarvliga i nuvarande beskattningsprinciper
torde vara tamligen allman. For uppnaende av tillfredsstallande, landet
gagnande resultat ar det emellertid harvid - sasom professor Cassel sa
manga ganger framhallit - nodvandigt, att dessa skattefragor behandlas
sasom ekonomiska oell ieke politiska angeliigenheter.
Nar, sasom f. n. ar fallet har i landet, de beskattningsbara inkomsterna vasentligt nedgatt och skattekvoterna likval ej, kunna fa hojas,
utan tvartom maste sankas, om landets ekonomiska halsa skall kunna
aterstallas, huru skall det allmannas nodvandiga utgifter cia kunna finansieras? Det finnes ingen annan vag an genom okning av de indirekta
skatterna. Darmed skulle man ocksa ga mot ett aterstallande av forhallandet mellan direkta och indirekta skatter, sadant det var fore kriget.
Det ar forst under krigsaren, som den direkta skatten fatt sa oproportionerligt stor del av bordorna; 1914 voro de direkta kronoskatterna endast
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halften av de indirekta' (63 milj. mot 126 milj.), medan 1920 kronoskatterna voro 2 1/4 gang sa stora som de indirekta skatterna (356 milj. mot
158 milj .), eller med andra ord, under det att de indirekta skatterna vuxit
med c:a 25 %, hade de direkta vuxit med 46 5 %. De indirekta skatterna
hava alltsa, nar hansyn tages till penningvardets fall, realiter ej okats
utan tvart om minskats, utgorande f. n. endast c:a 60 % av deras storlek
fore kriget, medan de direkta efter samma berakningsgrund aro c:a 35 0 %
av forkrigsbeloppet. Nagot annat argument for ett overflyttande av en
storre borda a de indirekta skatterna nu, nar noden -kraver nya offer,
synes nappeligen vara behovligt.
Tillrackligt med andra skal kunna emellertid aven anforas till forman for indirekta skatter, sarskilt under nuvarande omstandigheter. Den
indirekta skatten, konsumtionsskatten, har ur statsfinansiell synpunkt fordelen att Himna betydligt stabilare, lattare berakneliga inkomster, som, i
motsats till inkomsterna fran de direkta skatterna, forbliva aven under
depressionstider. Konsumtionsskatten, val avvagd, befordrar darjamte den
enskildes sparsamhet, i det den tvingar till inskrankning av onodiga utgifter, vilket givetvis maste ur allman synpunkt anses mycket onskvart,
icke minst sa lange staten sj alv ej kan gora sadana inbesparingar i sina
utgifter, att en minskning av skattebehovet mojliggores. Den indirekta
skatten har vidare det utomordentliga foretradet, att den ej ar koncentrerad a ett fatal skatteterminer, som komma langt efter det inkomsten
intjanats och vilkas motande sarskilt under fallande konjunkturer kan
medfora nastan oovervinneliga svarigheter for skattebetalarna, framforallt
de ekonomiskt samst stallda. Konsumtionsskatten erlagges i utomordentligt sma poster at gangen. och vid de tillfallen, da vederborande har
penningar i sin hand.
Mot konsumtionsskatter har anmarkts, att desamma drabba deri
mindre bemedlade relativt hardare an de battre stallda, och att de direkta
skatterna vore rattvisare sasom fordelade efter barkraften~ Mot detta kan
i sin ordning framhallas, dels att exempelvis bolagsbeskattningen, sam
f. n. ar en nlycket vasentlig del av den direkta beskattningen, traffar
aktieagarna utan bansyn till dessas barkraft och ur denna synpunkt ar
jamnstalld med de indirekta skatterna, dels att den kolossala direkta skatt,'
som naringslivet nu har att bara, otvivelaktigt maste till e~ icke ova-sentlig
del komma att valtras over a konsumtionen genom sin fordyrande inverkan a all produktion ocb handel. I den man indirekt beskattning
traffar varor, som aro foremal saval for inhemsk tillverkning som for import, medfor den slutligen, att den importerade varan far bara. sin del av
landets skatteborda, under det att direkt beskattning proportionsvis mer
belastar den inhemska produktionen, det svenska folkets arbete, till gynnande av importgodset. Ett lamslaende av produktionen genom overdriven
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direkt beskattning medfor arbetsloshet oeh minskade utkom~tmoj1igheter
for arbetarklassen, vilket for denna ar ett vida storre ont an den ej alltfor
vasentliga fordyring av levnadskostnaderna, som medfoljer okning i konsumtionsskatterna.
Sasom det ofta papekats, ligger den praktiska oeh fran olika synpunkter sett mest rattvisa losningen alltid i en rimlig kombination mellan
clirekta oeh indirekta skatter. Den nuvarande sedan 1914 oerhort forskjutna proportionen clem emellan kan emellertid ej anses vara rimlig.
Det kan synas som en inkonsekvens, nar man a ena sidan forordar
ett storre anlitande av indirekta skatter, medan man a den andra begar,
att avgifterna exempelvis vid Statens jarnvagar skola nedsattas. Hoga
jarnvagsfrakter kunna ju pa satt oeh vis janlnstallas med indirekt beskattning, medan foriust a statsjarnvagarna kommer att oka den direkta skatten.
Hartill ar ernellertid att genrnala, ~eIs att hoga godsfrakter - liksom den
direkta skatten - framforallt torde traffa den inhemska produktionen,
dels att fraktkostnaderna givetvis bora ga ned till paritet med prisnivan
for ovrigt. Om detta pa grund av for hoga utgifter ej later. sig gora utan
forlust,' sa ar det utgifterlla som rnaste nedbringas till aterstallande av
jamviktslaget. Persontaxorna kunna snarare jamnstallas med indirekta
skatter oeh deras bibehallande a en hog niva rnojligen motiveras sasom
en sparsamheten befordrande konsumtionsbeskattning.
Det skulle fora for langt att har inga pa fragan, vilka indirekta
skatter, sam Himpligen borde i forsta hand okas, oeh vilka nya sam borde
tillkomma. Sa myeket torde emellertid bora framhallas, att naringslivet,
produktionen, som far bara lejonparten av den direkta skatten, maste i
minsta mojliga man darav traffas. Detta sagt ieke pa grund av nagon
omtanke for det i naringslivet intresserade p'rivatkapitalet, utan enar hela
samhiillsekonomien ocl1, diir1ned alIa samhiillsmedlemmarsviil iir be1/oende
pa produktionens uppratthallande.
Skatteproblemets Ioslighet beror emellertid till slut pa rnojligheten
av en atergang' till rimlig proportion mellan det allmannas utgifter oeh
de inkomster, som finnas att beskatta. Budgeten for stat oeh kommuner,
uppgaende tillsammans till belopp, som narma sig nationalinkomsten,
kunna i Hingden omojligen finansieras - i varje fall ieke utan standig
hjaip av sedelpressarna - , man rna forsoka vilka vagar som heIst.' Om
det allmanna konsumerar vad de enskilda spara, gar Iandet ofelbart mot
utarmning, oeh folkets Ievnadsstandard maste sjunka. Statliga oeh kommunala utgifter maste darfor ovillkorligen ned, om det oeksa far loy att
astadkommas med harda hander, oeh landets naringar maste beredas
mojlighet att at samhallet intjana de vinster, som skola taeka de ofrankomliga utgifterna oeh skapa kapital for d'en fortsatta utveeklingen.
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Programmet maste alltsa bliva:
kraftig nedskarning av statens och k9mmunernas utgifter;
okade indirekta skatter till motande av likval ofrankomliga utgifter;
ingen hojning, om mojligt sankning, av de direkta skatterna, framforallt for naringsforetagen;
ingen kapitalkonfiskation;
omarbetning efter statsekonomiska och sunda linjer av hela skattevasendet under sarskilt hansynstagande till de ekonomiska foretagens
sarstallning.
Professor K. Wicksell yttrade sig harefter: Herr ordforande!
Direktor Falkman framholl ju en hel mangd saker, som voro fullt berattigade, och sam tala att tanka pa for litet yare Jag ber emellertid att
fa vidrora nagra fa punkter, som jag faste mig vid, och som jag forut
har reflekterat over i samband med vart beskattningsvasende.
Direktor Falkman ansag, att langre tidsperioder an ett ar borde
laggas till grund for beskattningen. Det ar ju en praktisk fraga, men
det ar icke sa alldeles sakert, att man ar obetingat nojd med detta arrangenlent j de Hinder, dar det tillampas, utan det kan nag ha bade goda
och daliga sidor.
Vad han i detta sammanhang yttrade om att beskattningsaret och
aret for skattebetalningen narmare bora sammanhanga med varandra, ar
emellertid nagot, sam jag for min del alltid har livligt intresserat mig
for. Da man forsta gangen flyttade tillbaka skattearet och lade foregaende ars inkomst till grund for beskattningen i stallet for det lopande
arets - vilket ju ar det principiellt riktiga - beklagade jag detta mycket.
Vid ett sammantraffande i Stockholm med professor Cassel, som just da
var sysselsatt med denna reform, fragade jag honom, om man icke mojligen skulle kunna ordna saken sa, att man hade tva deklarationer, en
provisorisk deklaration for det lopande aret, naturligtvis avgiven sa sent
under aret som mojIigt, och efter vilken skatten betalades, och en detaljerad deklaration for foregaende ar, vilken efter omstandigheterna skulle
leda till tillagg till skatten eller restitution av vad som betalats for mycket.
Det forefaller mig, sam am man med litet god vilja borde kunnat ordna
nagot sadant forfaringssatt. Det ar ju i sjalva verket ganska orimligt,
att man far betala skatt till stat eller kommun for en inkomst, aratal
efter det man erhallit den, ja da man kanske alldeles har slutat att ha
inkomster. Jag erinrar mig, att August Strindberg en gang offentligen
beklagade sig over, att han fick sitta och arbeta for att skrapa ihop
skatten for ett foregaende ars tillfalligtvis stora inkomster - som han
naturligtvis langeseda~ gj ort slut pa.
Direktor Falkman talade vidare am krigskonjunkturskatten och hade
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ganska bittra ord om den. Det var ju icke helIer nagon idealisk skatt,
men man far dock komma ihag, under vilka omstandigheter den konl till.
Hade man nagra ar i forvag vetat, att varldskriget skulle komma, och
vilka foljder det skulle ha med sig, sa hade man ju battre kunnat forbereda saken. Nu var det helt enkelt sa, att regeringen behovde 6 eller
7 miljoner kronor for att stoppa i ett litet, oformodat hal i b~dgeten.
Min van, landskamrer Landen fiek taga hand om denna HIla smasak och
framlade forslag till en skatt, som icke var progressiv oeh sam antogs
lamna den onskade summan. Riksdagen satte emellertid till litet progression oeh skatten antogs nu skola lamna 9 miljoner. Den gay 80.
Foljande ar beraknades den ge 20, men da gay den omkring 250 miljoner.
Det bela var alltsa ett hastverk, men ingen r,ar for att man ieke
kan forutse framtiden. Man borde sa fort som mojligt ha lagt om den
efter rationella grunder, sarskilt med hansyn till penningvardets starka
fluktuationer, men i stallet avskrev man skatten lika plotsligt sam den
hade inforts, vilket enligt min mening var ett stort misstag. Man borde
ha bibehallit skatten, sa lange krigskonjunkturen var kvar, oeh den var
icke slut med krigets slut. Skatten skulle i sa fall ha kunnat lamna atskilliga tiotal milj oner till utan verklig oHigenhet for nagon.
Talaren vidrorde darefter fragan om kapitalskatt. Han sade, att
samhallet ar en dalig kapitalbildare, oeh att samhallet darfor borde se
till att de enskilda ieke hindras att bilda kapital, sarskilt bolagen, sam
bilda mest kapital. Den saken har dock aven en social sida, direktor
Falkman! Herr Falkman pastod, att aktiebolagen aro en sa demokratisk
inrattning, men faktiskt ar det ju i aHa fall icke precis de breda lagren,
som befolka bolagsstammorna. Beskattar man alltsa de breda lagren
[or att satta dem, sonl redan forut ha kapital, i stand att bild~ Inera kapital,
vidgas ju klyftan mellan fattig och rik, mellan dem, som ha kapital, och
dem, sam ieke ha nagot. Men den klyftan borde vi snarare arbeta pa
att fa bort, om vi eljest intressera ass for samhallets demokratiska utveckling.
. Skulle man kunna ordna det sa, att de breda lagren bildade kapital,
da yore det bra. Jag ar med om alla atgarder i sadan riktning, liksom
jag yrkade pa att man skulle h~ja pensionsforsakringsavgifterna for att
tvinga till sparsamhet. Men vidare kan ju aven staten bilda kapital, och
am detta sker, forsvinner en del av betankligheterna mot sadana skatter,
som anses hindra kapitalbildningen.
For min del har jag, a11tsedan jag borjade syssla med skattefragor,
sta11t mig pa den standpunkten, att det faktiska skattevasendet egentligen
vilar pa tva olika rattsgrunder. Den ena ar, att staten behover pengar
for sin verksamhet, ffi. a. o. att vi behova statens verksamhet. Vi skola
betala for denna statens verksamhet, darfor att den ar oundgangligen
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nodvandig redan for all enskild forvarvsverksarnhet. Statens utgifter aro
satillvida att betrakta sasom omkostnader for den privata forvarvsverksamheten, och dessa omkostnader far den privata verksamheten betala
liksom alIa andra kostnader.
Fran en· sadan synpunkt pa beskattningen .kommer man emellertid
nappeligen langre an till en proportionell eller s~agt progressiv skatteform.
Synpunkten fordrar kontroll over, att man icke ger ut mera an vad man·
far igen genom statens verksamhet. For att detta skall bli mojligt kraves
emellertid, att man satter skatte- och anslagsbevillning i forening med
varandra, sa att alIa anslag skulle voteras samtidigt med de darfor erforderliga skatterna, alltsa med tackningsmodusen. For att skydda minoriteternas ratt borde tillika alla beslut fattas med kvalificerad majoritet.
Jag har ivrat for detta, till och med innan kvalificerad majoritet infordes
for den kommunala beskattningen.
Den andra rattsgrunden ar den .av Adolf Wagner s. k. socialpolitiska
synpunkten, namligen att man bar stdiva efter ett utjamnande av de
sociala, ekonomiska olikheterna i den man dessa icke kuhna anses vila
pa en rattvis grund. Detta ar dock en fraga av vasentligt annan karaktar
an den egentliga beskattningen. Se vi t. ex. pa den s. k. arvskatten, sa
bar den enIigt min och mangas mening icke betraktas sasom en egentlig
skatt utan sasom en konfiskation av en del av arvet, som man anser, att
arvingen icke har ratt till. Det ar en inskrankning i sjalva arvsratten.
Samma samma sak torde galla de hogre procenten i en progressivskatt.
De ~orde betraktas, icke sasom en skatt i verklig mening, utan sasom en
konfiskation, och berattigad sasom sadan, savitt man kan visa eller har
anledning tro, att en for en enskild person ovanligt hog inkomst mer
eller tnindre ar ett konjunkturernas verk och icke en frukt av den enskildes
anstrangningar. Staten tager en del av clenna merinkomst av den grund,
att den icke fullt erkanner dess berattigande, men icke darfor, att den
behover inkomster, ty dessa kunna lika val - och rent ekonomiskt sett
battre - tackas genom en proportionell eller svagt progressiv skatt. Det
ifragavarande skattebeloppet borde darfor icke heller anvandas for att
bestrida statens lopande utgifter, utan i sin helhet anvandas i socialt utjamnande syfte.
Aktiebolagsskattens progression utgar som bekant icke efter absoluta
beloppet pa vinsten utan efter den- procent, som inkomsten utgor av
kapitalet. Oln alltsa ett bolag varit gynnat av lyckan, sa att det fatt en
ovanligt hog inkomst i forhallande till sitt kapital, maste man ju medge,
att detta i regeln icke kan vara de i bolaget deltagande personernas egen
fortj anst, utan att staten har ratt att go~a en partiell konfiskation och
lagga sin hand pa en del av bolagets inkomst. Men den inkomst, SOlll staten
far harav, bor, som sagt, icke anvandas till statens lopande utgifter, ty i
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sadant fall foreligger onekligen faran for en slosande, oekonomisk statshushallning.
Vad de indirekta skatterna betraffar, sa ar jag i princip en absolut
motstandare till dessa. Dessa skatter ha det stora grundfelet, att man
andra sidan visserligen i en
icke vet, vern sam betalar dem. De ha
mangd fall den S. k. fortjansten, att en person icke behover betala skatt,
am han icke ville Detta ar dock i mitt tycke ett av de storsta feZ, som
en skatt kan ha; den syndar harigenorn mot Adam Smiths bada forsta
maximer, att en skatt skall vara rattvist fardelad och fri fran aUt godtycke.
Jag undrar, hur det skulle ga, om i en riksforsarnling en finansminister
skulle framHigga forslag tin direkta skatter och samtidigt for att gora
det mera smakligt skulle stalla i utsikt, att vern som ville skulle kunna
pa ett finurligt satt undandraga sig att betala skatten.
Jag ar slutligen fullkomligt ense med direktor Falkman darom, att
det viktigaste av alIt ar, att statens utgiftssida reduceras till det verkligt
nyttiga och nodvandiga, och jag vill, det lilla jag kan, garna vara med
am att understodja varje forslag i sadan riktning.

a

Revisor G. Lindahl: Da jag tager till orda har i kvall, ar det icke
for att inlata mig i nagon kritik av direktor Falkmans inledningsforedrag,
da jag, som jag tror, i de fiesta punkter ar ense med honom. Det ar
emellertid nagra synpunkter, som jag anser har bora framfaras och narmare ventileras..
Det har sagts, att skatterna i Sverige aro hoga och att skattelagarna
aro invecklade. Att lagarna aro invecklade, skola alIa veta, men vad
det betraffar, att skattema aro hoga, ar det nog en sanning med modifikation. De aro mycket hoga i sig sjalva, men de aro icke hogre an i
en del andra lander.
Det ar emellertid ganska svart att saga, huru hoga skatterna aro
och vilket som ar den hogsta skatteprocenten i Sverige. Jag har sakt
att bilda mig en uppfattning om detta. Inkomstskatten ar hogst 12 % X
1,75 = 20 %. Dartill kommer formog~nhetsskatt, som beraknas efter den
principen, att kapitalet ger 1/60 av detta i extra inkomst. Antages kapitalet lamna 5 %, sa gor 1/60 av 100 eller 1,67 % 1/3 av inkomsten. 20 +
1/3 av 20 gor ungeHir 27 %. Kommunalskatten uppskattar jag till 8 %.
Progressivskatten ar hogst 6 %, vilket tillsammans ger en skatteprocent
av 41. Harmed skall nu jamforas, att England har en skatteprocent pa
maximum 60 och Amerikas Forenta Stater en pa 73. Det ar visserligen
sant, att man i Forenta Staterna framlagt forslag om att bringa ned denna
skatt till 42,5 %, men denna skattesats ar dock fortfarande hogre an i
Sverige.
Vore alltsa det enda felet, att skatterna aro hoga, tror jag icke det
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vore sa farligt, men felet ar, att de traffa sa ojamnt. Det finns manga
principiella fel i skattelagarna, forst oeh framst i formogenhetsskatten.
am en person ager Grangesbergsaktier, maste ban upptaga vardet av
dessa aktier efter borskurs och icke aIls efter aktiernas avkastning, oeh
det ar icke alltid sagt, att formogenhet oeh avkastning sta i nagot rinlligt
forhallande till varandra. Avkastar ett kapital 6,5 %i stallet for nyss antaga
5 %, blir skatteproeenten vid inkomst- oeh formogenhetsskatten 25 (20 +
1/4 av 20, ty 1,67 X 4 = c:a 6,5) i stallet for sasom nyss 27. Denna
skatt verkar saledes ganska orattvist.
Det ar dessutom ett principfel att saga, att den fasta formogenheten
kan bara hogre skatt an arbetsinkomsten. Detta ar en sanning med
modifikation. I England ar det sa, att arbetsinkomst pa over 36,000
kronor (2,000 pund) skattar lika myeket som motsvarande formogenhetsinkomst. Jag tror icke, att det innebar nagot fel att utga fran denna
forutsattning.
Orattvist drabbar aven aktiebolagsskatten, som har i landet utvecklats till en kedjebeskattning. Om ett· bolag ager aktier i ett annat oeh
detta i sin tur i ett tredje bolag, vilket aterigen ager aktier i ett fjarde
bolag ocb detta i ett femte. (jag kan angiva ett sadant fall, hamtat ur
»Svenska aktiebolag oeh enskilda banker»); om detta sistnamnda bolag
fortjanar 100 kronor, kan det efter skattens avdragande utdela 85 (am
vi antaga, att kommunalskatten utgar efter 8 oeh kronoskatterna efter
7 %). Det fjarde bolaget kan efter skattens frandragande utdela 72 kronor,
det tredje 61, det andra 52 oeh det forsta bolaget 44 kronor, som alltsa
aterstar for aktieagarna av de ursprungliga 100 sedan skatten betalats.
Antages nu aktieagarens egen skatt uppa till 25 %, vilket icke ar omojligt,
cia dari kanske ingar progressivskatt, ·da aterstar 33 av de ursprungliga
100 kronorna.
Man ar alltsa i detta, visst ieke overkliga exempel uppe
i en skattesats av 67 %. Krigskonjunkturskatt jamte andra skatter kunde
uppga till over 60 ~;. Antagas emellertid skatterna under kriget till
endast 30 proc., skulle denna skatt minska den ursprungliga fortjansten
anda ned till cirka 12 kronor. Detta ar en mycket kraftig beskarning.
Jag har velat Himna detta exempel for att visa de orimligheter,
vartill aktiebolagsbeskattningen kan leda, sarskilt darfor att den ar progressiv. Jag tror, att det vore en ganska valbetankt atgard att soka fa
den progressiva skatten avlyst. Om aktiebolagsskatten i Dagon form
skall kunna bibehaJlas, anser jag det vara Dodvandigt, att man tanker p'a
att .infora en fast skatt. Denna bor kunna ge samma avkastning som
den progressiva. Man har, som ju ar valbekant, en dylik skatteform i
England.·
Det finns ocksa lander, som ha aktiebolagsskatt med vissa modifikationer. I Forenta St~terna har man en fast skatt pa 10 %, oeh det ar
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foreslaget att hoja den till 12. Denna fasta skatt erbjuder storre fordelar
an den svenska progressivskatten i de fall, da ett foretag ager en storre
andel i ett annat foretag, ty da betalas ej skatt pa nytt, sa som sker har
i Sverige. Ett sa orimligt fall som att endast 12 ore aterstar pa kronan
for aktieagaren, skulle icke kunna forekomma i Amerika.
En annan ojamnhet ar, att kooperativa foreningar icke beskattas.
Skatten har salunda myeket svart att anpassa sig efter skatteformagan. Man skulle vinna en battre anpassning, om man hade en fast
skatt med tillraekligt stora avdrag liksom i England.
Till dessa oHigenheter med den progressiva skatten komma en del
svagheter framfor allt betraffande den svenska beskattningen av fast egendom. Det finnes ett myeket omstandligt formular, som skall. ifyllas, om
hur ffianga kor, hastar, getter oeh hons o. s. v. man har, varav inkomst
beraknas. Resultatet ar emellertid, att det ar mycket svart att berakna
skatten. Jag tror, att det skulle vara en vasentlig ford'el, om man har
liksom i England kunde tanka sig, att fastigheter beskattad,es efter det
yarde, som de ge eller kunna tankas ge i arrende.
Direktor Falkman sade, att naringsforetagen kunde beskattas, utan
att det fanns medel att betala med. Nar sa sker, ar det ocksa ett fel i
lagstiftningen, ty det bor naturligtvis ordnas sa, att en skattereserv' avsattes, innan foretagen redovisa vinst. Finns det skattereserv, kan man
pa bolagets likviditet se, huruvida det har likvida medel eller icke. Detta
skulle visserligen kanske icke vara tillrackligt i tider sadana som de nuvarande, men myeket av det eHinde i detta hanseende, som vi nu bevittna,
skulle sakerligen kunna overvinnas.
Jag tror for min del, att om vi skola kunna koolma ifran dubbelbeskattning av samma inkomst hos aktiebolag oeh enskilda, bIir det nodvandigt att hos den' enskilde beskatta aktiebolagets hela vinst. Om jag
ieke minns oratt, beskattas i England bolagets hela vinst, yare sig den
utdelas eller ieke. Det finns salunda mojligheter att kunna traffa aktiebolagens vinster hos aktieagarna, men detta ar ieke mojligt, om vi ha en
progressivskatt.
For min del anser jag det alltsa vara ,alldeles nodvandigt att gora
ganska genomgripande forandringar med vart skattesystem, om ieke forhallandena skola bli alldeles olidliga.
Landskamreraren O. Landen: Professor Wieksell begagnade tillfallet att utpeka mig sasom upphovsmannen till krigskonjunkturskatten.
Han papekacle dock myeket riktigt, att ,mitt forslag till clenna skatt forandrades av riksdagen, oeh jag maste erkanna, att jag ieke riktigt kunde
kanna igen krigskonjunkturskatten, sadan den blev, da jag jamforde den
med' den, sadan jag tankte gora den. I ana fall var ju hela denna lag-
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stiftning .i viss man ett hastverk. Tiden medgav icke nagon langre utredning om sake!), da fragan kom upp i borjan av ar 1915. Finansministern gay mig uppdraget i borjan av aret, ocb forslaget skulle vara
fardigt sa tidigt, att det efter vederborlig. granskning kunde avgivas till
riksdagen. Jag tog alltsa i tu med saken och foreslog en proportionell
skatt, som skulle utga med 10 % pa verkliga krigsvinster. Av de siffror,
som jag rorde mig med, framgar ocksa, att avsikten var, att endast
verkliga krigsvinster skulle beskattas. Det gjordes mycket energiska anstrangningar for att vinna nagon forestallning om till vilket belopp krigsvinsterna hade uppgatt under ar 1914 och kunde tankas uppga under
ar 1915, men alIa tillfragade myndigheter ocb andra vederborande forklarade sig vara totalt ur stand att ens Himna nagra approximativa berakningar.
Finansministern - det var da direktor Vennersten - raknade emellertid ut, att man mojligtvis skulle komma upp till ett belopp av 100
miljoner sasom rena krigsvinster for den tid, skatten avsags skola galla,
men han vagade icke lagga den siffran till grund for sina kalkyler i propositionen utan fann det vara klokast att satta ned den till 60 miljoner.
For att i alIa fall fa den av honom beraknade inkomsten, 7,200,000 kronor, maste han hoja den av mig foreslagna skatteprocenten fran 10 till
12. Riksdagen icke blott andrade skattens belopp utan lade aven helt
andra grunder for skatten. Den var tankt som en objektskatt men blev
i stallet forvandlad till en mera personlig skatt, ett slags inkomstskatt,
och den gjordes darvid aven progressive Progressionen hojdes ar fran
ar upp till ett maximum av 40 %.
Denna skatt har haft sin uppgift att fylla, och den kunde kanske
ha gjort det battre, om man icke hade tillampat den sa strangt som
skedde. Hartill bidrog i bog grad riksdagens beslut ar 1916 att genom
Kung!. Maj:t skriva till K. B. med sarskild anhallan, att de skulle se till
att taxeringsmyndigheterna icke slappte nagot, som mojIigen kunde misstankas vara krigsvinst, och att i tvivelaktiga fall de hellre borde betrakta
en inkomst som krigsvinst an som icke-krigsvinst. Detta medforde, att
beskattningsmyndigheterna maste forfara pa ett helt annat satt i fortsattningen an de forut gjort. Darav framkallades ock alla dessa besvar, vilka
under senaste tiden resulterat i de restitutioner till jag kanner icke hur
manga miljoner, som alltjamt numera aga rum pa grund av kammarrattens och regeringsrattens utslag.
Jag har velat namna detta om krigskonjunkturskatten. Jag erkanner, att jag haft mycken del i den form, den fick i de delar, dar mina
grundlinjer i. huvudsak foljdes, men jag har aven ratt energiskt arbetat
for att avHi.gsna en del av de oegentligheter, som man ganska snart fann
vara forenade med skatten. Det var dock icke mojligt att fa detta ige8-
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nom, och fragan om revision av denna beskattning togs upp forst ar
1919, men da var ju krigskonjunkturen slut.
Betraffade inledarens foredrag vill jag garna erkanna, att jag personligen i mangt oeh myek~t overensstammer i hans uttalanden. Jag
vill dock icke har uttala mig om detaljerna i hans, forslag. Vad jag
med anledning av foredraget nu vill papeka ar blatt, att r~geringen uppdragit at· 1918 ars inkomstskattesakkunniga, hos vilka jag har aran att
vara ordforande, att forsoka astadkomma en ratt sa genomgaende revision av inkomstbegreppet oeh vad darmed sammanhanger. Det ar ju ,
nu sa, att inkomstbegreppet ar en smula oklart definierat. Det ar svart
att saga, bade vad sam ar skattepliktig inkomst oeh vad sam ar beskattningsbar inkomst. Hur vidstraekt ar ratten till avdrag for »alla omkostnader for inkomstens forvarvande oeh bibehallande», oeh hur skall man
berakna avdrag for vardeminskning av inventarier m. m.? Dessa oeh
atskilliga andra sporsmal aro foremaJ for utredning av nyssnamnda kommitte, som just specieHt med hansyn till fragans nationalekono~iska betydelse utom av andra sakkunniga bestar av tva professorer i nationalekonomi oeh finansratt, vilka agnat ett helt livs arbete at dessa fragor.
Jag vet icke annu huru de sakkunnigas forslag kommer att utformas,
men jag vagar hoppas, att det skall bli sa gott som det kan goras under de givna forutsattningarna.
Jag vill emeUertid papeka annu en sak, namligen att clet forefinnes
tva sarskilda anledningar till att sarskilt beskattningen av naringsforetag
blir sa oj amn oeh oenhetlig. For det forsta ar ieke lagstiftningen i alla
avseenden fuHt klar, den innehaHer dessutom luekor, helt naturligt for
ovrigt, darfor att den maste avpassa sina bestammelser efter de allm'anna
fallen, under det att alla de sarskilda fall, som avvika fran det normala,
icke kunna bli foremal for nagon utforlig behandling eHer aIls behandlas
i lagtexten. En del svarigheter uppsta darfor i sadana fall, dar de generella bestammelserna ieke aro fuHt tilUimpliga eller tillrackliga.
For clet anclra finns det emellertid en st9rre anledning till missnoje,
ka.n ma~ saga, dari att taxeringsmyndigheterna icke aro sa sammansatta,
att de kunna tillampa de, nuvarande skattelagarna, som maste bli mer
oeh mer komplicerade, i den man som den moderna ekonomiska utveeklingen fortskrider oeh i den man som staten oeh det allmanna i ovrigt
maste begagna inkomstskatten som den huvudsakliga oeh storsta inkomstkallan. Det har visat sig, att taxeringsmyndigheterna ieke begripa sig
pa, ieke aro kompetenta att taga itu med vissa beskattningsatgarder.
Jag har vid manga tillfallen forsokt framhalla for vederborande nodvandigheten av en forandrad taxeringsorganisation, oeh jag tror, att det blir
nodvandigt att pa allvar taga i tu med denna fraga.
'Direktor Falkman, framholl sasom ett onskemal, att man for att
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astadkomma stabilisering skulle valja en trearsperiod sam grund for inkomstberakningen. Jag tror dock, att man maste vara myeket. varsanl,
innan man sHir in pa den vagen.. Det ar mycket svart att fa dessa genomsnittsberakningar utforda, darfor att inkomstkallorna aro sa svara att
identifiera. Man vet ieke, om det ar samma inkomstkalla under en foljd
av ar, utan den kan vara underkastad sa stora forandringar, att det uppstar en hel del ojamnheter vid anvandningen av de genomsnittstal, sam
man erhaller. I den tyska riksskattelagstiftningen, som ar den farskaste
sam finns - den antogs 1920 - och som far avrigt innehaller myeket
av intresse, har man avergivit clenna genomsnittsberakning sasom icke
langre tilltalande.
Direktaren E. Modig: Jag tror, att de fiesta av de narvarande i
aUt vasentligt kanna sig ense med den kritik, som direktar Falkman sasam inledare riktade emot den nuvarande skattepolitiken. Om det var
nagon, sam tvivlade pa dess berattigande, tror jag, att efter de narmare
detaljer, som professor Wieksell lamnade rarande krigskonjunkturskattens tillkomst, och efter den ytterligare utredning av detta amne, sam
landskamrer Landen godhetsfullt tillhandaholl, aHa tvivel 'maste ha
skingrats.
Professor Wieksell tycks, savitt jag farstar, uppfatta den samhallsskadliga utformning krigskonjunkturskatten fick oeh det orimliga satt,
varpa farfattningen tillampades, sasom en oundviklig naturfareteelse, oeh
i varje fall behandlade ban bela amnet med en viss humoristisk objektivitet. Far min del kan jag ieke farsta annat an att det for en farening av teoretiska oeh praktiska 'nationalekonomer na'stan maste forefalla
skrackinjagande, att atgarder av sa genomgripande betydelse for vart
lands ekonomi under en faljd av ar kunde genomforas sa pass lattvindigt oeb att dessa a.~garder fingo sadana fullkomligt ooverskadliga
konsekvenser. -For min del vagrar jag att uppfatta detta sasom en naturforeteelse, utan jag maste saga, att jag icke kan forsta annat an att
hela saken fran borjan varit allt for litet genomtankt samt lagtexten avfattats med aUt far Hten precision, oeh att vederbarande statsmakter
bort anse det vara sin skyldighet att, nar man sag, vartat det lutade, i
nagon man. begransa i stallet for att uppmuntra en ytterligare utstrackt
tillampning av en princip, som i oeh for sig var sa teoretiskt tvivelaktig
oeh sa praktiskt riskabel. Jag menar, mina herrar, att i ljuset av detta
exempel maste man har i denna forsamling fraga sig, huruvida det ieke
ar absolut nodvandigt far var oeh en, som intresserar sig for vart land
oeh dess naringsliv, att far framtiden saka komma fram med ett positivt
skatteprogram oeh ieke inskranka sig till negativ detaljkritik. Jag fruk-
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tar, att direktar Falkmans antydningar i detta fall icke aro fullt tillrackliga.
Direktar Falkman kritiserade, savitt jag kunde forsta, tamligen generellt den direkta beskattningen. Han yttrade nagot om att i den direkta skattens begrepp ligger, att det finnes en kontant tillganglig inkomst. Grundtanken ar val snarare den, att individens inkomst kan
Himna ett visst averskott, som kan tagas i ansprak vid en viss tidpunkt
for allmanna and amal., och mot denna princip tarde val egentligen foga
vara att anmarka.
Professor Wicksell kritiserade lika generellt de indirekta skatterna,
och direktor Falkman, sam hanvisade till dem, underlat att narmare i
detalj angiva, hur han tankte sig att man pa den vagen skulle kunna
fa vad man behavde, och vilka speciella indirekta skatter han far sin
del ville farorda.
Vill man se saken rent praktiskt politiskt, torde man nog kunna
vara averens am att, hur pass berattigade eller icke berattigade de direkta skatterna an rna vara, ar det ofrankomligt att vi for framtiden
ha att rakna med clem och bara soka gestalta dem sa fornuftigt sam
mojligt.
Professor Wicksell framhall den sociala synpunkten. Det ar klart,
att denna synpunkt alltjamt kommer att spela star roll i beskattningsfragor, men det fare faller mig, som om de undersakningar, som aro pakallade, borde ga i riktning att forsaka utreda, om icke det sociala
an?kemal, som vi maste vinna, kan vinnas pa andra vagar an genom
en direkt beskattning sam genom sina overdrifter skadar kapitalbildningen. Det forefaller ~ig darvidlag, sam om det skulle vara fullt i
averensstammelse med den moderna socialpolitikens onskemal, am. ocksa
icke med nagot sarskilt politiskt partis, att i farsta hand soka traffa den
insociala konsumtionen och att vidtaga alIa de atgarder, som averhuvudtaget aro tankbara, icke for att begransa' den enskilda kapitalbildningen
utan for att begransa den enskildes lyxkonsumtion och att leda anvandningen av inkomsten pa far samhallet vardefulla banor.
Detta innebar ingalunda nagon ny ide, men det ar en ide, sam
spelat en synnerligen undangomd och blygsam roll i de sista arens skattepolitiska diskussioner. De antydningar harom, som ha framkommit i
diskussionen eller i litteraturen, ha varit skaligen magra. Professor Heckscher har dock far kort tid sedan utgivit en synnerligen intressant programskrift, sam jag farmodar ar far de narvarande bekant, dar han aven
i forbigaende uttalar sig am detta problem, varvid han antyder, att han
far sin del anser, att den direkta beskattningen maste kornpletteras med en
dylik, skadlig konsumtion hindrande och sparsamheten befordrande skatt.
Det skulle vara synnerligen intressant, am han vid detta tillHille nagot
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narmare ville utforma de loftesrika antydningar, som han i denna sin skrift
har lamnat.
Professor G. Kobb: Det mesta av vad den arade inledaren sade
skulle jag kunna instarnma uti, men jag vill icke -ga sa langt, att jag
sager, att jag kan instamma i allt, ty jag undrar, om- han icke i atskilliga fall gatt for langt i sin iver-.
Jag Histe mig vid att han sasom ett exempel pa kapitalskatt anforde
den farmagenhetsskatt, som vi betala. Det ar emellertid icke nagon kapitalskatt, utan man har ansett, att den inkomst, som kommer fran s. k.
fonderad inkomst, innebar okad skattekraft. Det var den principen, som
lag till grund far 1910 ars skattelagar, namligen att man skulle avpassa
skatten efter formaga, och den inkomst, som korn fran s. k. fonderad inkomst, ansag man alltsa vara nagot, som skulle vara langre, och som var
sakrare och darfar kunde beskattas nagot hardare an annan inkomst.
Professor Wicksell har framhallit, att arvsskatten ar fullkomligt berattigad, och jag ber att pa det livligaste fa instamma med honom darutinnan, men han sade aven, att 'skatten borde anvandas icke for statens
lopande utgifter utan for' andra andamal. Ja, det har ju manga ganger
sagts aven i riksdagen, men det har alltid strandat pa den svarighe~en,
att man icke har velat saga, att ett visst anslag ska11 betalas med en
viss skatt. Kven om man- sage~, att arvsskatten far den enskilde blir en
kapitalskatt, sa blir den det dock jcke pa nationalformogenheten .i sin
belhet.
.
.
Eftersom staten har behov av varje miljon, den kan fa, just for
sina lopande utgifter, tror jag, att det skulle bli mycket svart att genomfora professor Wicksells princip. Finge man icke skattemedel harfor,
skulle man bli tvungen att i stallet upptaga Ian.
Emot inledarens uppfattnihg om farhallandet mellan direkt ocb indirekt beskatt~ing skulle jag vilja 'saga, att det alltid ar mycket svart att
framlagga nagra siffror harom, darf~r att dessa bero pa vad man vill kalla
[ar direkt eller indirekt skatt. Jag har sjalv sysslat ganska mycket med
dessa fragor, sa att jag kan av erfarenhet saga, att det verkligen ibland
ar ganska svart att avgora skillnaden.
Man skall vidare komma ibag, att aven om den overvagande delen
av beskattningen under krigstiden bars av inkomst- och formogenbetsskatten ocb av krigskonjunkturskatten, bade man dock aven en mycket stor
indirekt beskattning, som mani allmanhef icke tankerpa. Man bar namligen betalat folkbushaJlningskommissionens finansiering, kan man saga,
darigenom, att de varor, sam denna kommission tillhandaholl, saldes till
ett mycket hagre pris an vad s6m anna~s skulle ha skett. Fol~hushaJl-'
ningskommissionens rorelse har 'som bekant gatt ibop, sa att inkomsterna
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tackt utgifterna. De utgifter, som kommissionen haft utover rorelsekapitalet, ha darfor tackts genom en indirekt beskattning, som man doek
icke under vanliga forhallanden tanker pa.
Det ar vidare alldeles givet, att om man faststaller ett minimipris
pa spannmaI, som riksdagen ju har gjort, kommer detta att verka som
en indirekt beskattning. Detta har man icke heller tagit nagon hansyn
till vid beraknandet av de siffror, som direktor Falkman framlade. Jag
tror darfor, att det ar ganska svart att saga nagot om denna sak.'
Den arade i';lledaren holl slutligen, skulle jag nastan vilja saga, en
lovsang over den indirekta beskattningen. Jag undrar" om den arade inledaren narmare studerat forha:llandena i England mellan 1816 oeh 1842,
under vilken period man atminstone hade en jamforelsevis Hten direkt
beskattning. Inkomstskatten, som inforts av Pitt,. avskrevs' 181 5. Jag
har forsokt rakna pa skattebeloppen under den darpa foljande tiden oeh
konlmit till det resultatet, att i mitten pa 1830-talet utgjorde de indirekta
skatterna cirka 70 % av Englands statsinkomst. Siffran ar dock ganska
osaker, ty det beror som sagt pa hur man raknar. lcke var emellertid
detta nagra gyn~samma tider for England, ty budgeten hade standiga
deficit och det aven under de senaste aren pa 1830-talet, da landet hade
en finansminister, som sannerligen icke borde ha varit inkompetent, eftersom det var en av cheferna for Baring Brothers i London. Sedan kom
sir Robert Peel och framlade forslag om att ater infora de direkta skatterna. Det blev en ganska stor skatt, jag vill minnas atminstone 7 pence
per pund, vilket innebar en ganska stark beskattning sarskilt av de sma
inkomsterna. loom ett par ar var emellertid ordningen aterstalld i statsfinanserna. Man kan icke heller saga annat an att Englands industriella
utveckling har varit oerhort mycket starkare, sedan denna direkta beskattning aterinforts. Darmed ar ju icke aIls sagt, att man icke kan driva
den direkta beskattningen in absurdum, och det. ar jag mycket radd for
att man nu har gjort har i landet.
Det var mycket intressant att hora, att man ar betankt pa att forsoka ga in pa en noggrann undersokning av sjalva inkomstbegreppet, ty
det har alltid forefallit mig, som haft litet med skattelagstiftningen att
gora, att detta ar den svaga punkten i vart skattesystem.
Professor E. Heckscher: Vart nuvarande skattesystem, ej blott i
Sverige utan i Rertal lander, ar mer an vanligt oefterrattligt, och det ar
endast den allmanna forvirringen ute i varlden, som gjort, att man overhuvudtaget finner sig i nagot dylikt. Om det ekonomiska livet icke befunne sig sa i oordning som det gor, skulle man annu starkare kanna,
hur just skattebordan hindrar all fornuftig ordning i produktione~ och
naringslivet i allmanhet.
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Om man narmare analyserar, varpa detta beror, skall man finna,
att staten har tagit sig vatten over huvudet. Sjalva finansieringen av
clenna overdrivna statsverksamhet stoter namligen pa alIt storre och till
sist ooverstigliga svarigheter. Jag tror icke, att nagon skattereform i
varlden skulle kunna hjalpa, forran staten forstar, att den icke kan befatta
sig med alIt. Detsamma galler givetvis aven kommunerna. Det medel,
som skulIe driva saken till en ofrankomlig kris, vore en mera utbredd··
statssocialisering, eftersom detta efter de erfarenheter, man hittills har
gjort, medfor, att staten far sma inkomster darigenom, att stora skattekallor av enskilda inkomster forsvinna, samtidigt med att de affarsdrivande
verken ga med forlust.
Utan tvivel aro emellertid svarigheterna icke blott beroende pa statens overdrivna verksamhet, utan ocksa pa sjalva skattelagstiftningens
brister. Pa samma satt som det foregaende visar, hur farlig en utbredd
statsverksamhet i sig sjalv ar, visar detta sista, hur svart det ar for staten att verkligen pa ett fornuftigt satt bedriva sin verksamhet, da den
tagit stort omfang. Det ar ganska enkelt att konstruera upp en beskattning, som ar bra, men konsten ar att fa skatten genomford sa att den
ar bra, och det har man for narvarande lidit skeppsbrott pa.
Jag vill' narmast fasta uppmarksamheten pa aktiebolagsbeskattningen,
dar jag icke ar ense med min hogt varderade kollega, professor Wicksell.
Jag kan namligen icke forsta, varfor den speciella form av beskattning,
som heter aktiebolagsbeskattning, skall behovas av nagra sociala hansyn.
A v sociala hansyn kan man nog beskatta vissa slag av inkomster pa ett
visst satta Det kan tankas - utan att jag darfor vill saga, att det ocksa
ar riktigt - att en inkomst pa grund av sin egenskap av aktieinkomst
behover av sociala hansyn beskattas' hardare an andra slag av inkomster;
men aven om sa vore fallet, skulle darav ej folja en sarskild skatt pa
aktiebolagen, utan det ratta vore da helt enkelt en extra difterentiering
av inkomstskatten for enskilda, i den man det gallde aktieinkomst. Vissa
skattesatser skulle da falla pa arbetsinkomsten, andra och hogre pa den
»vanliga» formogenhetsinkomsten, samt annu hogre pa aktieinkomsten.
Genom att man nu icke har detta system utan i stallet en sarskild aktiebolagsbeskattning, far man dubbelbeskattningens vanliga fordarvliga foljd,
namligen fullstandig o~isshet om hur stor beskattning som faller pa de
sarskilda individerna. Man far m. a. 0., som direktor Falkman ocksa pa. pekade, rnycket hog skatt pa mycket sma inkomsttagare, nar dessa raka
vara delagare i ett" aktiebolag, som givit en stor nettovinst. Detta kan
aldrig motiveras 'med sociala skal.
Bibehalles aktiebolagsskatten som fristaende, synes den ater bora
goras till en proportionell skatt. Progressivskattens hela ide ar namligen
alldeles frammande for tillampning pa aktiebolag, darfor att den innebar,
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att om en person har en stor disponibel inkomst utaver vad han behaver
far nadvandiga utgifter, kan han darfar avsta mera i skatt, men detta
slar icke in pa aktiebolag. En tredje lasning yore att ha en naringsskatt
i en eller annan form, nagot slags objektskatt pa akt~ebolag.
D:r Modig bragte pa tal, att man skulle sarja far att skatten icke
drabbade viljan till kapitalbildning, sparandet, utan tvartom de skadliga
eller antisociala utgifterna. Den som i Sverige utveeklat denna tanke
ar kammardittsradet Carleson i ett farslag om s. k. direkt lyxskatt, vilket
relativt enkelt kan inordnas i inkomstskatten, namligen sa, att det medfar
skattefrihet eller atminstone Higre skattesatser far den del av inkomsten,
som spares, och att man alltsa, om jag sa far saga, har en utgiftsskatt
inordnad i inkomstskatten. Farslaget hindras av vissa tekniska svarigheter,
sasom att man kan kringga skattskyldigheten genom att gara fingerade
avsattningar, men oovervinneliga aro. de knappast, oeh vid sidan av de
obestridliga avskraekande moment gentemot kapitalbildningen, som finnas
i hela. skattesystemet, skulle man da atminstone skapa ett moment, som
verkade i motsatt riktning.
Att narmare utveckla denna tendens till att drabba olika slag av
utgifter pa olika satt gar daremot ieke pa inkomstskattens vag, utan det
farutsatter nagot slags konsumtionsbeskattning och det fir t. o. m. i
denna form svart att genolnfara samt myeket storande far handeln, om
man vill ga nagot sa nar langt, sa att en dylik lasning kan jag far egen
del ej tillrada. Jag vill a andra sidan icke darvidlag ansluta mig till professor Wieksells aUdeles avvisande standpunkt, utan tror tvartom, att en
konsumtionsbeskattning som sadan fyller en viktig uppgift.
Sedan tillkommer fragan om taxeringsfarfarandet. Mitt bestamda
intryek ar, att det nuvarande systemet ieke ens i sina grunddrag kommer
att vara manga artionden till. Det ar uppbyggt helt och hallet pa sjalvdeklarationens gru~d och staller ansprak pa de skattskyldigas hederlighet,
vilka oavbrutet vaxa med skatternas hajd. Barjar folk en gang med
falska deklarationer, ar gardet emellerti~ tamligen uppgivet, oeh da komma
vi att finna, att vi icke kunna ha en inkoillstskatt ens av sadant slag, som
alla aro ense om -att man i och far sig borde ha. Vill man verkligen hindra
en sadan utveekling, maste man ta in rev i seglen, d. v. s. forutsattningen
ar an en gang, att staten iakttar sjalvbegransning i sina uppgifter.
A andra sidan kan man icke aUs finna, att det allmanna med samma
begransning av uppgifter som ar 1914 skulle ha svarare att finansiera sina
utgifter an fore kriget. Haller staten daremot pa nagra artionden pa
samma satt som nu, kan man kanske icke komma tillbaka till Higet fare
kriget, darfar att den moraliska grund, varpa en verklig inkomstbeskattning
bygger, da ar farstard; och i sa fall trotsar jag nagon att kunna rationellt
ordna vart skattevasende.
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Direktoren O. Falkman: En foregaende talare har sagt, att jag
sjungit en lovsang over den indirekta skatten. Detta ar dock en missuppfattning, ty jag anser icke nagon skatt yard lovsjungande, yare sig
den ar direkt eller indirekt. l\1in utgangspunkt har varit, att det kommer
att foreligga ett skattebehov, sam icke kan fyllas genom en ytt.erligare
utstrackning av den direkta beskattningen pa grund av de betankliga
konsekvenser for landets ekonomiska liv och framtid, sam detta skulle
medfora, och att man da ingen annan vag har att ga an den indirekta
beskattningens. Ett hojande av de indirekta skatterna ar harvidlag sa
mycket mer motiverat sam dessa icke alls vuxit sa mycket sam de direkta,
aven nar hansyn tages till indirekta skatter, som icke officiellt ga under
detta namn. Redan ett aterstallande av de indirekta skatterna till samma
reella storlek som fore kriget skulle betyda en okad inkomst for staten
pa c:a 125 miljoner kronor, och om man hojde officiella statistikens indirekta skatter proportionellt lika mycket sam de direkta skatterna stigit,
skulle man fa in hogst betydande summor. Jag vill emellertid pa intet
satt fororda, att man den vagen gar langre an sam ar. alldeles nodvandigt,
endast att man tnellan tva onda ting valjer det sam har minst farliga
konsekvenser.
.
Det uppgavs av revisor L,indahl, att de direkta skatterna i England
aro hogre an vara. Detta utgor emellertid icke bevis for att vara skatter
utan allvarliga vador skulle kunna hojas, ty da kunde lika garna Tyskland
anforas som exetnpel. Dar Himna skatterna, sam bekant, icke mycket
kvar for dem, sam deklarera hederligt. Skulle man anstalla en verklig
jamforelse mellan naringslivets beskattning i Sverige och England, funne
man kanske dock, att de direkta skatterna i manga fall har aro hagre,
beroende pa oformligheterna -i vart skattesystem.
Professor Wicksell sade, att den direkta skatten har socialt berattigande, darfor att en person med storre formogenhet och inkolnst bor
bara proportionsvis mycket starre del av skatten an den, som lever pa
gransen av existensminimum. Detta ar givetvis alldeles patagligt riktigt
och torde icke heller av nagon bestridas. Man far emellertid a andra
sidan icke ga till en sadan overdrift i den direkta beskattningen, att
produktionen darav lamslas, varigenom de, for vilka man givetvis maste
amma, traffas kanske aUra hardast.
Jag ar redan forekommen av professor Heckscher i bematat?de av
professor Wicksells uttalande, att den overdrivna aktiebolagsbeskattningen
skulle vara sarskilt berattigad ur social synpunkt. I mitt anfarande nyss
papekade jag bI. a., att aktiebolagsbeskattningen strede mot principen
om skatt efter formaga. Det ar visserligen sant, som professor Wicksell
sade, att man bland bolagens aktieagare icke aterfinner den stora n1assan
av folket, men det finnes intet hinder darfor. Bolagsformen mojliggor
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tvartom for vern som heIst att deltaga, oeh det finns' ingen anledning,
varfor bolagen skola betraktas sasom organ sarskilt· for storkapitalet.
Betraffande kapitalbeskattningen kan man visserligen anse, att den
beskattning, som .uppkommer genom att 1/60 av formogenheten lagges till
inkomsten, innebar endast en starkare progression av skatten a kapitalavkastningen. Daremot forekommer, sasom jag i mitt foredrag namnde,
direkt kapitalkonfiskation i stor utstraekning vid bolagsbeskattningen.
Vid all beskattning ar ett av de viktigaste momenten att tillse, att
landets ekonomiska liv genom densamma sa litet sam mOjligt skadas.
Min overtygelse ar, att om man tar vederborlig hansyn till denna prineip,
tjanas de olika sociala synpunkterna bast.
Professor K. Wicksell: Jag vill gentemot professor·Heekscher saga,
att jag uppfattar aktieagarens stallning sasom innebarande en speciell
fordeI, ty redan det ar ju en bestamd fordel, att man darigenom vinner
begransad ansvarighet. Vad jag papekade var, att skatten faktiskt utgar,
icke efter den absoluta men efter den relativa storleken av vinsten; sa
att man traffar de hogre vinstproeenten, vilka jag betraktar sasom en
lyektraff oeh sasom en foljd av att de~sa stora kapitalistiska sammanslutningar fa atminstone en kva~imonopolistisk stallning, vilken de under
gynnsamma forhallanden kunna utnyttja for att skaffa sig extraordinara
.vinster.
den enskilde aktieagaren aIls icke gor nagot fran eller till
detta resultat, ar den hogre vinsten for honom att betrakta som en lyckovinst, vilken just darfor kan av staten utan orattvisa nagot beskaras.
I det fallet sta alltsa professor Heekseher oe.h jag pa nagot olika
standpunkter. Han gar f. o. i sin senaste brosehyr langre an jag riktigt
vill folja -honom. Han anser, att beskattningen egentligen borde sa att
saga krama folk, sa Hinge det ieke gar ut over deras forrad av energi
oeh arbetsduglighet. For min del finner jag det mindre tilltalande att
krama bara darfor att det finns nagot som kan kramas ut, men nar jag
tror, att sjalva forvarvets berattigande icke fullt kan godkannas, sa anser
jag, att staten har ratt att tilHigna sig aven sadana inkomster, som eljest
till aventyrs skulle anvants till kapitalbildning, men ieke for att slosa
bort dem utan for att lata dem behalla sin karaktar av kapital oeh pa
samma gang anvanda avkastningen darav i soeialt utjamnande syfte.
Jag tror ieke, att direktor Falkman gar tillraekligt langt, da han
sager, att det ar klart, att den, som har mera, skall betala mera i skatt.
Detta ar icke den sociala synpunkten, utan den innebar, att beskattningen
skall anvandas for att astadkomma en storre eller rnindre ekononlisk utjamning i socialt avseende.. Betraffande aktiebolagsbeskattningen staller
jag mig pa samma standpunkt som betraffande krigskonjunkturskatten.
Det ar lyckovinster, som man beskar, och ieke nagon egentlig beskattning.
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Jag hade alltsa visst ieke for avsikt att klandra sjalva iden med
krigskonjunkturskatten utan endast det satt, varpa denna ide mindre
Himpligt utfordes. Det var naturligtvis ieke ett ogonbliek min mening att
tillskriva landskamrer Landen lagens- brister. Jag kanner exakt hans andel
i lagens tillkomst, oeh jag hoppas, att jag ieke uttryekte mig sa, a-tt
denna forsamling skulle fatt en skev uppfattning om saken.
Statsradet A. Orne: Da jag tagit den allmanna situationen i landet
i betraktande, da jag lyssnat till diskussionen har. i kvall oeh da jag
under de senaste dagarna varit i tillfalle att fa en preliminar oversikt av
det statsfinansiella Higet, maste jag erkanna, att jag kant mig nastan
oforskamt lyeklig over att ieke vara i min kollega ,Thorssons klader. Det ar
ju faktiskt pa det ,sattet, att aven for staten existerar det i stor utstraekning en tvangssituation, sam atskilliga av dem, som har, yttrat sig, kanske
ieke tankt pa. Det ar namligen for staten en lika star nodvandighet att
betala vissa bestamda utgifter, sam det ar for de nu hart betryekta aktiebolagen att betala ut den debiterade skatten till staten. Man kan beklaga
sig over bada dessa saker, men i, bada fallen ror det sig om forhallanden,
som far agonblieket ieke kunna forandras. Det ar detta, som gar situationen sa svar.
Jag har emellertid begart ordet endast far att yttra mig sasom
privatman i nagra detaljfragor, somha berorts av inledaren oeh nagon
annan talare. Forst oeh framst var det fragan om »skatt pa skatten».
Jag har haft tillHille att deltaga i behandlingen av den fragan i bevillningsutskottet oeh i riksdagen, oeh jag maste saga, att det overklagade
forhallandet vid forsta paseende forefaller som en storre orimlighet an det
i verkligheten ar, ty man maste' ju i alla fall taxera ut samma belopp.
Skall skatten dras av, maste man i stallet aka skatteproeenten. Vore det
fraga om en inkomst, som vore' lika stor ar fran ar,kunde det gora
detsamma, om man finge avdrag eller ej. De ojamnheter, sam nu uppkomma, harflyta av att inkomsterna aro vaxlande. Under ar, da inkomsten stiger, ar det, savitt jag kari forsta, en fordel 'far ett faretag
med det nuvarande systemet, skatt pa skatten, ty annars 'skulle skatteskalan ju vara myeket hog-reo . Under sjunkande konjunkturer ar' det
daremot en olagenhet, eftersom skatten 'betalas' sa langt i efterskott.
Emellertid tror jag alla kutina vara ense om, ,att man i detta avseende
bar farsoka finna ~agon anotdning, som verkar utjamnande.
Den arade inledaren talade om okning av de iridirekta skatterna.
Det skulle vara myeket intressant att fa hora, var'denna okning -skall
Higgas. Jag har tyvarr ieke nagra siffrdr till hands, men med all reser··
vation skall jag ur minnet anfora nagraungefarliga belopp. Tobaken
beraknas, onl jag ieke misstager mig, ge nagot over 60 miljoner. Jag
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tror icke, att man dar kan ga mycket langre, eller vilja herrarna betala
cigarrerna mera? Spriten ger over 100 miljoner. Tullarna beraknas ge
over 100 miljoner, och den storsta delen harav harflyter fran tullar pa
allmanna konsumtionsartiklar. (I den man tullarna pavila saker,. som industrien behover, formodar jag, att inledaren icke ar sarskilt entusiastisk
for hojningar, ty darigenom uppkommer ju ytterligare skatt pa industriforetagen.) Sockret lar ge staten 26 miljoner, och dartill kommer den
avgald, om jag icke uppskattat den oratt, c:a 75 miljoner, som vi tack
yare garantien at betodlarna fa punga ut med at dessa. Sa lange den
garantien bestar, kan man absolut icke Higga hogre konsumtionsskatt pa
socker an den nuvarande, det vagar jag absolut bestamt pasta. Sedan
komma ytterligare en rad indirekta skatter av mindre omfattning. Jag
erinrar mig icke deras belopp ens i storsta allmanhet, men vi komma
dock med de anforda exemplen upp till atskilligt over 300 miljoner indirekta skatter i budgeten. - Kaffetullen, som det varit sa stor strid om,
skulle visserligen inbringa ett vackert belopp, men det skulle dock ingenting andra i storleksordningen hos de skatter, som det harvidlag ar
fraga om - den astadkommer m. a~ o. icke nagon forskjutning, som i procentsiffror ger ett sa varst imponerande resultat. Den var dock i den
kung!. propositionen tilltagen sa hogt sam till 80 ore per kilogram, och
jag tror icke, att man kan komma hogre, om den icke skall vara avsedd
att verka prohibitivt.
En talare har ansag, att det skulle vara battre med en fast skatt
pa aktiebolag, och han anforde Amerikas exempel med en skatt av 10
eller 12% pa aktiebolagens inkomster. Jag vet icke, om den arade
talaren studerat var skatteskala, men hade han gjort det, tror jag, att
han skulle be Gud bevara sig for en fast skatt av 10 a 12 % a aktiebolagens inkomster. I varje fall tror jag, att en sadan skatt skulle vara
my·cket mer inbringande for staten an den nuvarande bolagsskatten. For
narvarande borjar denna med 1,5 %X 1,75 av inkomst, sam svarar emot
4 % a kapitalet. Ha bolagen nu avsevarda fonder, racker en dylik inkomst till 5 a 6 % utdelning, sedan skatten avdragits, och det ar ju icke
sa litet. (En olagenhet ar naturligtvis, att skatten ar lika hog for nya
bolag, sam icke ha hunnit skaffa sig nagra fonder.)
Inledaren namnde, att bolagsskatten i England var 30 %, och det
ar ju en mycket hogre skatt an den vi hal Jag undrar f. O. om de sma
aktieagarna dar kunna utnyttja den fordel, som bestar i att de kunna fa
avdrag. Jag kanner icke forhallandena, men det skulle verkligen vara
mycket markligt, om de yore i stand hartill; atminstone innebar det ett
start arbete for taxeringsmyndigheterna, om de gora ansprak darpa.
En talare pastod, att de kooperativa foretagen aro skattefria. Detta
pastaende beror pa en fullstandig missuppfattning, en kolossal missupp-
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fattning. Tar man en kooperativ farening med en miljon i eget kapital
oeh med ett netto av 50)000 kronor - det finns sadana fareningar far denna farening betala skatt efter samma skala som en enskild person
med 50)000 kronors inkomst. S~Uedes far fareningnn betala efter en
myeket hagre skatteskala an ett bolag, oeh de personer, sonl erhalla
ranta a insatskapitalet, fa aven de betala skatt alldeles som om de fatt
utdelning pa aktier. Det existerar enhel rad av fall, dar skatten pa de
kooperativa fareningarna blivit mangdubbelt hardare an pa aktiebolag i
samma stallning. Under sadana farhallanden ber jag pa det bestamdaste
att fa avbaja pastaendet, att de kooperativa fareningarna aro skattefria.
Den sak betraffande dessa foreningar, som den arade talaren tydligen
fast sig vid namligen ratten till skatteavdrag for aterbaring till kunderna
av for varorna erlagd likvid, skall jag ieke nu ga in pa, ty mitt anforande
skulle da bli alldeles for Hingt.
Jag skall till sist tillata mig att gora ett litet tankeexperiment med
utgangspunkt ifran de siffror, som inledaren framholl. Han papekade,
att rederiindustrien hade utdelat 63 miljoner oeh i skatt fatt betala 140
miljoner. Om nu dessa rederier icke aIls haft nagon skatt att betala,
hur hade det da blivit? J0, alldeles sakert skulle vi haft oandligt manga
flera konkurser' och .kolossalt myeket storre ferluster an for narvarande,
ty det skulle ha medfart en oerhard stegring av rederiernas aktiekurser,
om man ieke vetat, att staten skulle ta en hogst vasentlig del av vinsten.
Det kan naturligtvis mot detta invandas, att om staten ieke tagit en sa
stor del av vinsten, skulle foretagen kunnat i sterre utstraekning fondera
mede!. Ja, det ar myeket latt att saga nu efterat, men hur var egentligen det psykologiska laget, da dessa vinster utfallo? Var det ieke sa,
att manga av dem, som da kopte rederiaktier, levde, som om var dag
yore den sista oeh som om det aldrig skulle bli annat an en stigande
konjunkturkurva? Det var alldeles sakert en mycket stor olagenhet, att
man icke kunde finna nagot medel att da pressa ned den fullkomligt
obefogade hogkonjunkturen inom vissa affarsgrenar. Jag hade oojet att
forra aret sitta i en kornmitte - tillsammans med bI. a. professor Wicksell - dar man diskuterade vad som i det avseendet var att gara.
Tyvarr kunde man ieke finna nagon praktisk metod att nagot beskara
den hogkonjunktur, som da gjorde sig gallande speeiellt [or tra oeh
pappersmassa. Hade vi formatt det, skulle helt sakert en rnangd av de
okloka kop av virke oeh pappersved, som sedan visat sig vara fullkomligt
ruinerande for koparen, aldrig ha blivit gjorda.
Jag vill med detta ieke ha sagt, att ieke beskattningen var hard
oeh ojamn under krigskonjunkturen. Jag kan gott instamma. i det mesta
av den kritik, som riktats mot denna beskattning. Men jag har velat
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papeka, att problemet oeksa har andra sidor, oeh att luan vid ett bedomande av saken efterat Hitt kan glomma ganska viktiga synpunkter.
Jag vill for ovrigt papeka, att de overf1odande inkomsterna av krigskonjunkturskatten icke endast gingo till att konsumeras i statens olika
verk, utan dessa inkomster tjanade ocksa i vasentlig grad statens finansiering~ Det hade nog sett atskilligt olyckligare ut, om staten nodgats
taga upp tvangslan for detta andamal, sa som man pa sina hall varit
·tvungen att gora. Sakerligen kunde tre, fyra hundra miljoner sparas i
lanemedel tack yare den kalla, man hade i krigskonjunkturskatten. Det
kan dock kanske den narvarande arade representanten for riksgaldskontoret
battre bedoma. Jag har endast domt efter en allman uppfattning.
Vice haradshovdingen F. Ihrfelt: Diskussionsamnet i afton ar ju
oeh skatteproblemet» , men, savitt jag kunnat finna, har
diskussionen huvudsakligen rort sig om skatteproblemet. Man borde
dock, enligt mitt formenande, giva naringslivet den framsta platsen under
diskussionen, ty ett blomstrande naringsliv gor skatteproblemet latt att
losa, men ett tynande eller doende naringsliv gor skatteproblemet - man
kan nastan saga olosligt.
Den ekonomiska politik, som har i landet forts sarskilt efter kriget,
har medfort, att stora delar av vart folk rakat i misar, och det borde
sta klart for varje svensk Ulan oeh kvinna, att en radikal forandring i
denna politik ar nodvandig. Vi bora forena oss i bemodanden att ater
fa naringslivet pa fotter oeh ieke, sasom det nu ledande partiet, soeialdemokraterna, tyekes vilja gora, sla armarna i kors oeh lata allt ga som
det kan utan ett kraftigt reglerande ingripande fran regeringens oeh riksdagens sida, oaktat samma parti berommer sig av att sta den stora
massan av det arbetande folket narmare an nagot annat parti. Vi kunna'
ieke fortsatta sasQm hittills med alltjamt stangda fabriker oeh verkstader
oeh alltjamt oka de skaror av arbetslosa, som fordra., ja rent av poeka
pa ett jamforelsevis rundligt tilltaget understod av allmanna medel for
att kunna leva. Jag [orvanar mig icke heller sa mycket over dessa folkmotesresolutioner, dar man i ganska hotande ordalag framstaller sina
krav pa samhallet. Oeh aven fran konservativ synpunkt kan ju detta
hotfulla sprak forklaras, ty vilka bara framfor andra skulden till att bade
naringslivet oeh skatteproblemet rakat i olag om ieke regeringen oeh
majoriteten av folkrepresentanterna i riksdagen.
Om vi ciarfor vilja skydda oss for ekonomisk ruin oeh undvika,
att det lilla kapital, som star till forfogande for beskattning, .ieke alldeles
skall rinna bart i sanden, rna vi da icke sa mycket diskutera, huru vi
skala taga ut skatter, utan fastmer huru vi skola fa obJoekt att beskatta.
I det avseendet synes mig, att en nationalekonamisk forening bor vara
»naringslivet
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en sammanslutning, dar de nationellt ekonomiska synpunkterna och intressena forst och framst vinna beaktande och sa.ledes icke fa undantrangas av infiytelser av internationell art. Man bar, enligt mitt formenande, i rent praktiska fragor icke svava ut i det bla utan i stallet taga
nyktert och nationellt pa desamma.
Vacl slutligen angar den beskattning, som emellertid nodvandiggores
for anskaffande av medel till livsuppehalle at alIa dessa tiotusental arbetslosa, sa ar clet utan vidare klart, att denna maste laggas pa de samhallsmedlemmar, vilka aga nagot mera an det" dagliga brodet. Det blir
ett slags kapitalkonfiskation, en ned- eller avskrivning av vara kapitaltillgangar, stora som sma. Och dock maste vi alla erkanna, att kapitalet
ar en viktig faktor for utvecklingen bade i ekonomiskt och i kulturellt
avseende. Mig synes darfore, som om vi har i afton borde nagot mera
an sam skett tanka pa den forra delen av diskussionsamnet, d. v. s. naringslivet, och icke enbart sysselsatta oss med skatteproblemet. I-Iosa
vi fragan om villkoren for naringslivets ateruppblomstring, losa vi ocksa
till vasentllg del skatteproblemet.
Direktoren R. Liljeblad: Jag vill endast yttra nagra ord betraffande
bolagsbeskattningen, som jag sasom industriman narmast intresserar mig
for. Savitt jag forstar, ar .det icke sa mycket den nominella skattekvoten
som fastmera clet satt, varpa skatten beraknas, som varit en bitradande
orsak· till den katastrof, som har intraffat, detta icke blott i och for sig,
utan aven pa sa satt, att om skatten hade uttagits efter rationella grunder, hade den aldrig kommit att uppga till det nuvarande beloppet, da
man hade sett, vart det pekade, innan det var for sent.
Det har papekats, att exempelvis [or rederierna har skatten gatt ut
icke blott over vinsten utan aven over kapitalet. Herr' Orne har har i
kvall 'sagt, att clet skulle varit en annu storre olycka, om skatten icke
tagits ut, darfor att vinsten hade formodligen anda icke fonderats. Jag
ar icke saker pa detta. Jag vet, att det finns manga bolag, som skulle
ha velat skotas pa ett rationellt satt - och clet enda rationella sattet ar
naturligtvis att ha alla varden staende i normala priser - men sam icke
fatt skriva ned sina nodvandiga varulager for skattemyndigheternas skull.
Men det ar inte underligt, om aktieagarna tycka, att vinsten bar racka till
utdelning aven at dem, nar de se vad staten tar for sig. Att fa dem att
godtaga en annan berakning av vinsten an den officiellt fastslagna och
pa den grund eVe helt avsta fran utdelning, har naturligtvis for de fiesta
bolagsledningar varit skaligen hopplost, aven om det varit ekonomiskt
berattigat. Aktieagarria vilja ha en utdelning, som star i nagon proportion till de belopp, staten lagger beslag pa. Harmed vill jag naturligtvis
icke forneka, att industrien i manga fall icke sett, vart det bar ivag,
forran det var for sent.
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SkuUe man ieke nu, nar skadan anda ar skedd, kunna komma overens om att forsoka ordna det sa betraffande bolagsbeskattningen, att det
nuvarande forballandet savitt mojligt ieke upprepas. Atminstone till en
viss grad tror jag, att vi kunna enas. Det ar tre parter, som aro intresserade av bolagsbeskattningen, namligen de anstallda i bolagen, aktie.agarna oeh samhallet. AlIa dessa tre parter aro gemensamt intresserade
av att avkastningen ar jamn ar· fran are Det ar ieke nagon fordel for de
.anstallda att fa hog Ion ett ar oeh bli avskedade det nasta aret, det ar
ieke nagon fordel for det samhalle, dar bolaget ligger, att fa stera skatter,
varmed de betala fina stenHiggningar pa gatorna till ingen praktisk nytta,
Deh att sta utan inkomster det nasta aret, oeh det ar ieke nagon nytta
for aktieagarna, att aktiekurser oeh utdelningar £luktuera som under se'naste aren. Alla ha saledes intresse av en jamn avkastning.
Det enklaste sattet att, om man ieke vill ta bort bolagsheskattningen,
fa en jamn avkastning ar att endast beskatta utdelningen. Det ar ju
faktiskt sa, att intet kan komma ur ett holag utan genom utdelning pa
:aktierna. De, som sitta i bolaget, aro ju inga nihilister, som med skadegHidje forstora, vad som fonderas. Da man fonderar, ar det for att fa
en grund for kommande vinst oeh kommande utdelning. Man fonderar
ieke for ro skull utan for att ge rnojlighet till utdelning under sarnre are
Det kan alltsa i grund oeb botten icke doljas nagot i bolaget.
. Formellt sett kan man erkanna, att, nar skatten ar progressiv, kan
den, om vinsten bredes ut pa £lera ar, minskas till sitt totala belopp. Om
vi dock alIa aro ense om att vinsten bor fordelas sa jamnt som mojligt,
ar ju detta endast en fordel, da det kommer att bidraga till att det onskade resultatet uppnas. Man skall strangt skilja pa skattekvot och de
regIer, efter vilka skatten tages ut. Om staten nodvandigtvis behover
ett visst belopp, skall det tagas ut genom att skattekvoten justera~, oeh
ieke genom en oriktig berakningsgrund, som doljer, vad som i verkligheten sker.
Det hela blir dessutom sa myeket enklare. Ha herrarna sett, hur
en deklaration for ett storre bolag nu ser ut? Endast for ~tt huvudkontor kan den fylla ut en deeimetertjoek bunt maskinskrivna helark. Det
vill till att gora upp den, att lasa igenom den oeh att lasa nagot ur den.
Det finns ieke nagon mojlighet for skattemyndigheterna att med rimligt
arbete verkligen granska denna deklaration oeh att ga igenom den. Med
utdelningen som utgangspunkt skulle deklaration oeh kontroll naturligtvis
avsevart forenklas.
Jag anser for min del, att det ar ett bolags skyldighet att skotas
sa, att det blir en mojligast jamn avkastning, men da kan man oeksa
stalla den fordran, att staten ieke skall motverka detta, sa myeket mer
fiom den darigenom motverkC:tr sina egna intressen minst lika myeket
som industriens.

NARINGSLIVET OCR SKATTEPROBLEMET

Revisorn G. Lindahl: Jag har endast begart ordet for en replik.
Jag talade om beskattningen av kooperativa foreningar och sade, att de
voro fria fran skatt. Det var varken missuppfattning eller okunnighet,
som gjorde, att jag sade detta, ty jag avsag den vinst, som utdelas till
koparna.
(Statradet Orne invande har, att aven aktiebolagen vore fria fran
att betala skatt harpa. Exempelvis gallde detta Nordiska Kompaniet,
som icke betalar skatt for den rabatt, som medges for de fall, da kopesumman under ett ar overstigit 2,000 kronor.)
Ja, men denna bestammes fore kopet, oberoende av vinsten. Det
ar heller icke rimligt, att aktiebolagen skola betala en s. k. B-skatt a
den inkomst, som aterstar, sedan vinsten utdelats.
Aktiebolagens skatteprocent ar icke hogst I % X 1,75 utan 18 %.
Denna skatt drabbar foret~g med ringa kapital och darfor ganska ofta
de sma aktieagarna. Da jag talade om, att man i Amerika har en fast
skatt pa 10 %, avsag jag icke darmed, att jag vill ha de~na skattesats
aven har i Sverige.
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sammantrade den 16 december 1921.

Ordforande:

f. d. Bankofullmiiktigtn Frihtrrt K. LANGENSKIOLD.

Det far aftonen uppstallda overlaggningsamnet:

Var brodsadesodlings nuvarande lage
inleddes av Godsagaren G. Sederholm. .
Mina herrar! En aterblick .pa var brodsadesodlings utveckling under
det gangna seklet ger vid handen, i huru hog grad den darunder gatt
framat. Icke sa att en stigande procent av akerjorden tagits i ansprak
harfor - tvartom -- utan genom saval akerarealens starka akning som
den stigande avkastningen per ytenhet.
Under 18oo-talet fyrdubblades salunda den svenska hastsadesskarden.
Men forbrukningen har okats i annu hogre grad. Folkokningen har naturligen medverkat hartill, men an mer har detta varit fallet med avseende
pa den stigande konsumtionen, per invanare raknat, i synnerhet under
1800-talets senare halft. Under denna tid stegrades forbrukningen fran
111 till 176 kg. per invanare eller med omkring 60 %, ett symtom bland
manga pa huru konsumtionen aven av rena nodvandighetsvaror starkt
paverkas av forandringar i befolkningens allmanna valstand. Under den
del av 1900-talet, som faller fore varldskriget, och under dettas farsta ar
fortgick samma akning av konsumtionen, sa att den far forbrukningsaret
1915-1916 uppgick till 186 kg. per invanare.
En annan foreteelse, vard att i detta sammanhang Higga marke till,
ar den forskjutning i farbrukningen av vete och rag, som under samma
tidrymd agt rum. Sa utgjorde veteforbrukningen vid 180o-talets borjan
endast 7 %, vid dess mitt 12 och vid dess slut cirka 30 % av hela bradsadeskonsumtionen. Motsvarande siffra for aren 1911- 15 ar 390ch for
konsumtionsaret 1920-21 ej mindre an 48 %. Lat vara, att samtidigt
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veteskorden 16-dubblats, medan ragskorden knappast 3-dubblats, veteforbrukningens starka stegring har dock medfort, att under det var rago.dling
praktiskt taget nu fyller vart folks behov av detta sadesslag, ej mindre
an omkring halften av vart vetebehov mast fyHas genom import.
~rodsadesfragans vitala betydelse for vart folk gjorde sig som· bekant
starkt kannbar for en var under varldskriget och medforde .a ena sidan
starkt reglerad hushallning med den disponibla spannmalstillgangen, a andra
sidan, i synnerhet under krigets senare ar, vissa atgarder fran statens sida
till brodsadesodlil).gens tryggande. Lantmannen garanterades salunda vissa
forsaljningspris for vete och rag, visserligen lagre an vad en fri marknad
skulle skapat, men dock i allmanhet nagorlunda motsvarande produktionskostnaderna. Efter kriget hava de 1919 inforda glidtullarna haft till uppgift
att lamna den inhemska brodsadesodlingen det skydd den behovde for att
hallas uppe vid samma omfattning som fore kriget. Som bekant aro dessa
tullar sa utformade hos oss, att de skola utga endast ifall importvardet
av det utlandska - nordamerikanska - vetet fritt svensk hamn understiger det beraknade produktionsvardet pa det svenska vetet och i sadant
fall med halva skillnaden. Fore april 1921 bestamdes denna tull kvartalsvis
erter importvardet under motsvarande foreliggande period, efter sistlidna
april Inanad i stallet manatligen. Det inhemska produktionsvardet for vete
beraknades efter 10 ars medelskord, for helt skordear raknat fran den 1
augusti. Mjoltullen varierar i visst bestamt forhallande till spannmalstullen.
Till april i ar var spannmalstullen maximerad till 3: 70 kr. och mjoltullen i
forh~Hlande dartill.
Var brodsadesodling visade anda till borjan av kriget en synnerligen
jamn utveckling och fyllde da omkring tre fjardedelar av vart alltjamt
okade brodbehov. De genom kriget framkallade tillforsel- och andra svarigheterna samt ej mindre de for folkhushallningen vidtagna prisreglerande
atgarderna medforde emellertid betydande rubbningar for denna odling.
Sa nedgick den med hostsad ar 1917 besadda arealen fran 12,7 till 10,8 %
av hela akerarealen. Under foljande ar atervanns genom en ktaftig hojning
av spannm~Uspriset storre delen av clenna tillbakagang.. Forst i ar torde
arealen for hostsad ater vara densamma som fore kriget.
Vaxlingarna i forbrukningen voro annu valdsammare. 1917 ars svaga
skord och den ytterligt forsvarade tillfor~eln under konsumtionsaret 1917
-1918 framtvingade en strang ransonering oeh en valdsamt minskad konsumtion. Trots fri tillforsel och handel har denna ej annu natt upp till
samma siffra som for aren narmast fore kriget. Har sparsamheten med
brodet, invand hos vart folk under denna provningens tid, annu ej helt
forsvunnit?
Under de tva senaste aren har emellertid brodsadesodlingen, tack
vare de relativt hoga prisen pa denna vara, i det narmaste atervunnit sin
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forra omfattning. Men sa har nu fredskrisens valdsarnma prisfall gripit in
aven pa detta omrade. Under forra delen av innevarande ar uppgiek
importvardet for vetet till omkring 30 kr., steg i juni till nara 33 kr.,
men har sedan oavbrutet oeh kraftigt sjunkit till 22 kr., som det utgjorde
i november.
I april tdidde glidtullen i funktion med en tullsats av 4: 22 kr., steg
i maj oeh juni till 5: 23 oeh 6: 02samt sjonk i juli till 3: 86 kr. Forraden
av svenskt vete i rnarknaden voro vid denna tid ytterst obetydliga, varfor
oeksa marknadspriset steg till importvardet plus tullen, dock utan gagn
for odlarna, som da for langesedan realiserat 1920 ars skord. Med augusti
tdidde den nya produktionskostnadsberakningen i tillampning, medforande
en hojning i denna kostnad fran 39: '52 till 43: 33 kr.
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Jag vill har erinra om, att denna berakning avser att giva en siffra
[or medelkostnaden for produktionen av 100 kg. vete vid 10 ars medelskord' samt for ifragavarande skord normala arbets- oeh ovriga omkostnacler. Olika orters eller gardars hogre eller lagre olnkostnacler eller storre
eller' mindre skord, ja, aven det forhallandet, att riksskorden over- eller
understiger tio ars medelskord, inverkar ej pa detta medeltal. For de
odlare eller orter, dar omkostnaderna aro storre an de »normala» eller
skorden mindre an t~o ars medelskord for riket, blir siffran for produktionskostnaden for lag, i rnotsatt fall for hog. ' Och om riksskorden, som
i ar ar fallet, ar over tio ars medeltal, blir siffran pa denna grund for' hog.
Vart lands brodsadesskord i ar ar med all sannolikhet den storsta, som
nagonsin inbargats. 'Dels blev avkastningen per har exceptionellt stor,
dels hade aven den besadda arealen tack yare relativt hoga spannrnalspris
19 20 okats. Den till 43 kr. per dt. beraknade produktionskostnaden torde
darfor med omkring 10 kr. overstiga den verkliga medelproduktionskostnaden for vete av arets skord.
Arets ri~a hostsadesgroda inbargades i alltnanhet gynnsamt under
augusti och korn hastigt i marknaden tack vare ej minst manga odlares
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tryekta ekonomiska Hige. loom kort overstego utbuden efterfragan. Prisen
sjonko harigenom snabbt till oeh under priset pa ofortullad utlandsk vara.
De stan9igt sjunkande veteprisen pa varldsmarknaden avhollo kvarnarna
fran att kopa for mer an helt kort tids forbrukning, den inhemska detaljhandeln blev av samma skal ytterst aterhallsam i sina inkop. Samtidigt
tryektes den inhemska spannmals- oeh mjolmarknaden av en osedvanligt
stor import av vete oeh vetemjol, eirka 9°,000 resp. 9,000 ton under
tiden juli-november. Sarskilt visade sig det importerade amerikanska
vetemjolet, som saldes till myeket laga pris, menligt inverka pa den svenska
mjolmarknaden, ej minst darigenom att de svenska kvarnarna av ren konkurrenshansyn nodgades att vid formalningen h~Ula sin inblandning av
amerikanskt vete uppe vid en hog proeent. Jag vill i detta sammanhang
erinra om det kanda forhallandet, att vid framstallning av vart vanligen i
handeln forekommande syenska vetemjol en ej ringa del, namligen 2570 %, amerikanskt vete anvandes. Vissa amerikanska vetesorter aga en
nagot olika sammansattning an de svenska, i det de besitta en hogre
halt av »gluten», anda upp till over 20% mot de svenska vetenas 8-12%.
Denna hoga glutenhalt medfor i sin ordning en hogre bakkraft, degen
jaser kraftigare, brodet blir lattare, porosare oeh mjolet sa.lunda pa satt
oeh vis drygare. Vid formalning av svenskt vete tillsattes d~rfor i regel
amerikanskt for att forlana mjolet dessa onskvarda egenskaper, oeh den
allmanna smaken har nu sa vant sig darvid, att mjol av enbart svenskt
vete ej' ar sa begarligt i handeln, utan maste saljas till lagre pris, trots
att cless smak oeh naringsvarde ej ar samre.
Det har Hinge varit ett onskemal att inom landet kunna framstalla
dylika glutenrika veteslag. En ej ringa skiljaktighet i detta hanseende
finnes redan mellan olika svenska vetesorter. Sa ar det upplandska lantvetet oeh framfor alIt varvetet relativt glutenrikt, medan ett motsatt forhallande rader med avseende pa veten av squareheadtyp, som i stor utstraekning odlas i Skanee Olyekan ar emellertid, att vara mest avkastande
vetesorter just aro glutenfattiga oeh. vara minst avkastande relativt glutenrika. Har foreligger en viktig uppgift for den vetenskapliga veteforadlingen
i vart land, vilken redan tidigare utrattat sa myeket for hojande av vara
veteskordar. Vissa resultat ha redan natts, lovande gott for en Oln oeksa
ej sa nara liggande framtid. Emellertid hava vi, atminstone sa lange denna
uppgift ej ar lost, att rakna med en viss veteimport, exempelvis 25 % av
konsumtionen eller 20 kg. per invanare, sasom, om ej nodvandig, sa dock
pakallad av allmanhetens onskan oeh smak.
Jag skildrade i korthet forut den svenska brodsadesmarknadens utveekling oeh lage innevarande host.. Det ar klart, att den starkt sjunkande
prisnivan, den rika varutillgangen oeh ivriga utbud fran saval utlandska
sam inhemska saljare samt handelns oeb allmanhetens stranga aterhall-
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samhet ifraga om inkop, det ar klart, sager jag', att alla dessa faktorer hava
samverkat till marknadens trostlosa lage under hasten. Men en hard tid har
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det varit far mangen lantman oeh en bitter besvikelse att nadgas salja sin
bradsad, som han dock vet, att landet har behov av, till ruinerande pris.
Skulden till hastens adesdigra stagnation pa spannmalsmarknaden
har till stor del lagts pa den osedvanligt stora importen av amerikanskt
vete oeh mjol oeh sakerHgen till en vasentlig del med ratta.
Regeringen sokte i viss man mdtverka detta genom en i oktober
traffad averenskommelse med kvarnarna att vid upphandling av vete inkopa 70 % svensk vara. Resultatet harav har dock ej hittills blivit vidare
markbart pa marknaden, da, kvarnarna redan farut lago med sa stora lager,
att deras kaplust varit ytterligt ringa.
En ej mindre betydelsefull orsak till stoekningen ar emellertid spannmalsmarknadens organisation eHer rattare sagt brist darpa. Nar pa hasten
utbuden averstiga den normala konsumtionen oeh saljarna i manga fall
maste skaffa pengar, atersta ofta ej andra kapare an sadana, som spekulera i att kapa sa billigt som mOjligt far att sedan lagra och, nar behovet
ater frarntrader, salja sa dyrt som majligt. Olyekan for mangen odlare
ar cia, att han ej ar ekonomiskt nog stark att sjalv behalla varan oeh avvakta detta behove SpannmalsbeHiningen ar harvid for visso av star betydelse, nar den blott en gang blir kand oeh inarbetad bland lantmannen.
Det ar emellertid klart, att nyssnatnnda missfarhaJlanden skulle i
alldeles sarskilt hag grad gara sig gaHJnde i ar, nar dels skarden var
storre an nagonsin forr, dels penningknappheten ej minst bland lantmannen" var synnerligen tryekande. Marknaden saval pa utlandsk som inhemsk
vara ar emellertid nu fastare, koplusten storre, oeh omojligt ar ej, att den
bradsad, som annu ar osald, nu ar pa sa fasta hander, att forst ett pris,
som atminstone narmar sig produktionskostnaden, kan overfora den till
kvarnen. Sa snart en sadan jamvikt mellan 'kopare oeh saljare intrader,
ar val antagligt, att tullen aven blir i storre eller mindre grad effektiv.
Faktum ar emellertid nu, att det skydd at den svenska brodsadesodlingen, som statsmakterna velat larona lantmannen, under detta skordear
varit ineffektivt, oeh antagligt ar val oeksa, att detsamma skall bliva fallet under likartade forhallanden ett annat ar. Ju narnlare den svenska
brodsadesproduktionen fyller det inhemska behovet, i desto tnindre grad
kan tullen beraknas giva det skydd, som dess nominella belopp anger.
Diagrammet a sid. 133 visar, hur nara yi nu aro sjalvforsorjningen. ,En an
klarare bild darav erh~Ula vi genom en jamforelse mellan skord oeh farbrukning
av vete oeh rag var far sig. Veteskarden ar offieiellt beraknad till 342,000
ton, men da arealen i sjalva verket ar storre an den darvid antagna, torde
den sakerligen ej understiga 375,000 ton. Avraknas harifran utsadet med
30,000 ton, atersta till forbrukning 345,000 ton. Farbrukningen beraknades forra aret till 74 kg. vete per invanare eller 438,000. Alltsa aterstar
en brist att taeka av 93,000 ton eller omkring 20 % av forbrukningen,
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saledes mindre an den forut beraknade tillsatse~ av amerikanskt vete.
Allt talar for, att det fortfarande kommer att bliva god tillgang pa svenskt
vete i marknaden. Med avseende pa ragen ar skorden officiellt uppskattad till 724,000 ton. Siffran torde dock pa grund av en viss nedgang i
den hesadda arealen vara nagot Higre, eller omkring 7°0,000 ton. Avraknas utsadet, 7°,000 ton, atersta till forbrukning 630,000 ton. Forbrukningen var forra aret 80 kg. per invanare eller 474,000 ton. Alltsa
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uppstar har ett overskott av ej mindre an 156,000 ton. I-Iarav aro redan
omkring 3°,000 ton exporterade.
Det torde rnojligen kunna antagas, att nuvarande Higa mjolpris
skola konlma konsumtionen att ater uppga kanske till vad den var fore
'kriget eller omkring 80 kg. vete och 105 kg. rag per individ. I sadant
fall blir bristen pa vete 125,000 ton och overskottet pa rag 15,000 ton.
I varje fall torde nagon storre inverkan pa ragpriset av tullen under dessa
omstandigheter ej vara att parakna.
Vilka foljder med avseende pa brodsadesodlingen aro da att vanta
av dessa forhallanden? I forsta hand far jordbrukaren vara beredd att,
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trots den nedgRng i produktionskostnaden, som den rika skorden medfort,
dock salja sin hostsadmed betydande forlust. Da nagra exportmojligheter knappast foreligga, far llncg.den brodsad, SOUl ej kan komma till
anvandning sasom manniskofoda, i stallet utnyttjas till kreatursfoder. Men
till ett annat ar hava vi da ater att vanta en nedgang 1 bTodsadesodlingen
oeh lantmannaproduktionens farskjutning mot fodervaxtodling oeh animal
produktion. Gjorda berakningar hava visat, att under nuvarande farhallanden ekonomisk jamvikt mellan mjalkproduktion oeh brodsadesodling vid
medelskord nas vid ett hostsadespris av omkring 27 kr. Det innebar,
att om brodsadespriset understiger denna siffra, ar en forskjutning mot
okad mjolkproduktion mera lonande eller mindre forlustbringande oeh
vice versa.
Ar da en sadan forskjutning mot minskad brodsadesodling fran hela
landets synpunkt, ej blott fran jordbrukarens, anskvard? Nej, ty i handelse av daJig skord - oeh darover rada vi ju ej - skulle man alltfar
lattkunna komma i samma lage som 19~7. Vart lands sjalvforsorjning
blev under kristi~en nagot, som alla samhallsklasser aUt klarare insago
maste framfor al~t uppnas oeh bevaras, ett i verklig mening vitalt intresse
far hela vart folk. Fastan vi nu ej kanna tryeket lika omedelbart som
da, borde dock aven nu omtanken om hela landets val kunna skapa enighet am samma mal. Vagen hartill maste vara, att under alla forhallanden lantmannens intresse for brodsadesodlingen vidmakthalles, darigenom
att odlarna aven vid en rik skord finna avsattning for denna till atminstone
ej forlustbringande pris.
Det ligger utom ramen for detta faredrag att inga pa vilka vagar
bast aro agnade att fora till detta mal. Forutom fasta oeh glidande tullar hava pa olika hall forsokts eller fareslagits statsmonopol far spannmalsimporten eller handeln, olika koneessionssystem m. m. Ar blott vart folks
uppfattning enig oeh stark med avseende pa vikten att trygga vart folks
sjalvfarsarjning, da skall no.g oeksa eninghet om medlen kunna nas.
Lat vara att lantmannen aro ~e, som i forsta hand kanna oeh lida
av de nuvarande forhallandena - vilken naring !ider val ej far ovrigt
under ett liknande tryek? - det ar dock ej' i framsta rummet far deras
skull, som en utvag ur de nuvarande svarigheterna maste sokas. Utan
det ar darfar att omsorgen om hela landets val oeh framtid nu kraver
klara linjer far hela denna fragas lasning, som det oeksa tillkommer en
var - lantman eller ej - att saka finna demo
Harefter yttrade sig:
Jur. d:r C. Rohtlieb: Dr nationalekollomisk synpunkt vill jag anknyta nagra reflexioner till vad den arade inledaren yttrade om mojligheten av att uppmuntra bradsadesodlingen. Jag gor det sa myeket hellre,
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som inledningsforedraget inneballer en bel del reflexioner oeb upplysningar,
som aro av hogt yarde, oeh som var oeh en maste finna behjartansvarda.
Den nuvarande depressionen inom lantbruksnaringen nedsatter namligen
dess rantabilitet i bog grad. 'Detta innebar en fara ieke blott for lantbrukarna utan for hela landets folkforsorjning.
Sjalvforsorjningen ar emellertid en fraga, som maste ses ur en vidare
synpunkt an den nationalekonomiska. Det galler ieke blott att gora en
naring lonande, utan att trygga oss for alla eventualiteter, .som under
krigsaren oeh sarskilt de senaste aren varit kannbara. Ty bloekadvapnet
har anvants tyvarr med alltfor stor framgang, oeh genom de nya traktater, som ingatts, ha oeksa de neutrala fatt satta sitt namn under aktstyeken, varigenom detta vapen' legaliserats. Faran for framtiden ar darfor
minst lika stor som den varit forut. For nationalekonomerna galler det,
hur man skall· vinna ffialet med minsta kostnader oeh gora utgiften for
att sakerstalla oss sa liten som mojligt. Den maste begransas till det
nodvandiga, oeb det nodvandigaste ar just brodsaden. De animala livsmedlen kunna lattare inskrankas, oeh sa lange man har en reserv av brodsad, ar man skyddad mot de varsta eventualiteterna.
En granskning av de tva vanliga utvagarna, som bruka rekommenderas till skydd for brodsadesodlingen, visar, hur litet man i allmanhet
brytt sig om att vaga fordelarna mot kostnaderna. Det ar tullar oeh
statsgaranterade minimipris, som man hittills huvudsakligen rort sig med.
Vad sarskilt tullar angar, ha de som bekant, darest de aro effektiva, den
verkan, att priset pa hela den inom landet produeerade kvantiteten okas.
Tullen kommer aven den kvantitet till godo, som skulle hava produeerats
utan tull oeh for vilken det fria marknadspriset skulle varit tillraekligt
incitament, men man maste skilja mellan denna del oeh det tillskott, som
kan ernas blott genom sarskilda atgarder. lett flertal fall aro jordbrukarna icke i tillfalle att i nagon hogre grad uppdriva sin produktion, oeh
om de oeksa gora det, betyder en fordubbling av priset icke pa langt nar
en fordubbling av kvantiteten i genomsnitt. Den fordyring, som traffar
konsumenten genom tullen, kommer darfor aven den stagnerande jordbrukaren till godo. Den utgar for hela den kvantitet, som skulle produeerats
endast med hansyn till det fria marknadspriset.
Detsamma galler aven det statsgaranterade minimipriset, sasom
det vanligen tillampas. Nar staten utH:ister sig att inlosa lantbruksprodukter till ett visst pris, har det i regel utgatt for hela kvantiteten, oavsett om den enskilde ar i tillfalIe att oka sin, produktion, oeh man maste
da saga, att uppoffring oeh vinst ieke sta i nagot riktigt forhallande till
varandra.
Premiering av nyodlingar har inneburit ett avsteg fran den tankegangen. Ty darvid premieras endast det tillskott, som kommer fran, farut
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ieke odlad jord, oeh den riktiga tanke, som ligger i ett dylikt sy'stem,
borde kunna utvidgas till att omfatta aven intensifiering, sa att man gjorde
skillnad pa nornlal skord, for vilken det fria marknadspriset yore tillraekligt, oeh den okade skord, sam ar nodvandig for att trygga en onskvard
brodsadestillgang. Emellertid falla svarigheterna ganska snart i ogonen.
Man maste ha ett statistiskt material for att kunna bestamma vad som
ar normal skord i olika trakter, heist sa individualiserat sam mojligt. Ett
dylikt material har man i regel hittills saknat, oeh det har saledes ieke
funnits nagon saker utgangspunkt for att fa till stand ett system for premiering av overskottsproduktion. Saken har dock under senare ar pa
grund av forhallandena vasentligen andrats. De sjalvdeklarationer, som
jordbrukarna fingo avge under kristiden, oeh an mera den lokalundersokning, som 1920 har slutforts, ha lamnat helt annat material for konstaterande av vad normalskord innebar, oeh man borjar kunna pa ett vidare
omrade anvanda samma rationella metod, som genom premiering av nyodlingar blivit av statsmakterna erkand. Jag vill ieke saga, att svarigheterna aro undanrojda, ty annu aterstar ej sa litet for att bearbeta materialet oeh gora det anvandbart. Av tull- oeh traktatkommitten har en
intressant utredning gjorts, dari landet blivit indelat efter olika naturliga
forutsattningar, sa att man fatt genomsnittliga siffror for avlasande av den
norn1ala skorden i olika trakter. Man maste emellertid soka na fram till
en sa langt driven individualisering, att man kan premiera det overskott,
varom forut talats. Att man av praktiska skal bor utga fran ett lagre
skordebelopp an den verkliga normalskorden, skall garna medgivas.
I varj e fall ar det tydligt, att de stora kostnader, som statsgaranterade minimipris alagga det allmanna, knappast under nuvarande forhallanden kunna komma i fr~ga. Kostnaderna for tullar aro visserligen ieke
synliga i statsfinanserna, men de traffa folkhushallningen lika kannbart.
For langre tid kommer det. pa ett ut, om staten direkt betalar premien
till lantbrukaren eller om staten genom tull utstaller en anvisning, som
konsumenten far' betala till lantbrukare'n.
Inledaren har belyst, hur myeket· eller hur litet sam aterstar for att
gora vart land nagorlunda sjalvforsorjande vad brodsad betraffar. Av hans
kurvor framgar, att den okning i brodsadesodlingen, som yore nodvandig
for att attninstone sakerstalla· ett visst minimum av livsmedel, langt ifran
ar ouppnaeligt. Vad arets skord angar, torde den taeka 89 % av ,behovet, om man sammanslar rag oeh vete. Det ar dock en rekordsiffra~ som
ej kan nas varje host. Men malet ar i alla fall att fa full ragforsorjning
oeh ungeHir 70 % av veteforsorjningen genom inhemsk vara. Det sista
motsvar'ar oeksa det behov, som fran bagerisynpunkt gores gallande.
Sasom de viktigaste skalen mot en agrarvanlig politik framhalles
ofta, .att jordbrukarna skulle gynnas framfor andra oeh att ett ytterligare
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gynnande skulle innebara en »orattvisa». Ifnigasatta premIerIng avser
emellertid ej att gynna nagon'viss klass, utan allas existensminimum. Och
i politiken tillgripes termen orattvis oftast ratt godtyckligt och i brist pa
andra skal. Det objektivt nodvandiga borde man daremot latt kunna bli
ense om, namligen tryggandet av det minimum, sam gor oss oavhangiga
av blockadvapnet. Har har jag blott for att ge anledning till narmare
diskussion velat framhalla dessa synpunkter, som aro helt preliminara, och
hoppas, att herrar statistiker skala fortsatta' arbetet.
Stadsmaklaren Axel V. Jonsson: Det synes mig i en diskussion
av detta sporsmal vara nodvandigt att besvara de tva fragor, sam inledaren redan framfort, namligen for det forsta, 0u! det kan anses vara ett
nationellt onskemal att behalla produktionen i dess nuvarande omfattning,
och for det andra, om man har anledning befara, att depressionen pa spannmalsmarknaden kan medfora minskning i denna odling. Vad den forsta
fragan betraffar torde det vara tamligen overflodigt att argumentera for
produktionens bevarande. Det vore att anfora hela 'det komplex av skal
och motskal, sam kan anforas betraffande tullskyddet. Darfor kan man
utga fran, att det under narvarande omstandigheter och med hansyn till
de osakra framtidsutsikterna ar forenat med allas val, att icke odlingen
faller under gransen for var minimiforbrukning. Den andra fragan, sam
avser, huruvida den nuvarande depressionen vaHar tiHbakagang av odlingen, ar svarare att pa rak arm besvara. Man kan hanvisa till att sadden
ar verkstalld och att salunda skorden ar oberoende av de forluster, sam
goras, nar man saljer detta arets skord. Och vad betraffar nasta ars priser kan man pasta, att 'odlingen av brodsad narmast ar beroende av de
priser, som galla pa eftersommaren och hasten. Dock ar det naturligt,
att de jordbrukare, som en gang gjort forlust pa brodsad, bli forsiktigare
for framtiden. Och aven om prisen nasta host aro tillrackligt goda, sa
att odlingen icke blir direkt forlustbringande, kan en odlare befinna sig i
obehagligt lage. .A.ven am han far tillrackligt betalt, nar han odlar, har
han icke garanti att fa tillraekligt betalt, nar han saljer. Darfor ar det
sannolikt, att det kommer att bli tillbakagang pa grund av de laga varden,
sam galla for narvarande, men om denna minskning kan komma att valla
konsumtionen overhangande risk ar ovisst. Om man oeksa anser, att sadan risk icke ar for handen, sa kvarsta emellertid vissa skal, sam tala for
att jordbrukarnas ansprak pa forbattrat prislage maste anses rimliga oeh
skaliga.
Vi kunna ga ut ifran, att nar man talar om det gamla tullskyddet
av 3: 70 kr., befinna vi oss pa neut~al mark. Aven socialdemokraterna
ha ju i en reservation till glidtullsbetankandet foreslagit en fast tull till
detta belopp. Om ,vi salunda bora ha en tull eller i aHa fall den gamla
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tullen far anses utgora ·ett skyddsminimum, blir [ragan, vilket prisHige man
borde ha, for den handelse detta skydd skulle verka. Om man utgar
fran ett importpris av 22 kr., far jordbrukaren ett nominellt hemmapris
av 25 a 26 kr. I november har emellertid priset varit nere i 18 a 19
kr. oeh for dagen galler 22 kr. Det synes vara en motsagelse att framhalla, att ett tullskydd av 3: 70 kr. maste vara berattigat, oeh a andra
sidan havda, att prisfallet ieke far hejdas, ty godkanner man en tull pa
3: 70 kr., foljer darav, att prisfallet ieke far ga Hingre ner an till importpriset plus tullen eHer 25: 70 kr. Man maste darfor saga, att den svenska
brodsaden for dagen ar pa ett anmarkningsvart satt underbetalad. Vill
man forneka detta faktum, kan det ieke ske pa annat satt an att man
fornekar tullskyddets berattigande over huvud taget. Oeh det aligger den,
som fornekar att den svenska brodsaden ar underbetalad, att bevisa, att
det gamla tullskyddet pa 3: 70 kr. var omotiverat. Men da invandes, att
man kan vara med am 3: ';0, men att man ieke ar med om en prisoverenskomtnelse, som skall baseras pa den nuvarande tullen av 7: 20, ty den
anses for hog. Hur farhaHer det sig med den saken? . Om man, som jag
forut namnde, gar ut fran ett importpris av 22 kr. oeh lagger till 7: 20
kr., blir det 29: 20 kr. Avraknas 10 % for kvalitetsskiHnaden, som smabrukarna foreslagit, konlmer man till ett pris av e:a 26 kr. eller obetydligt hogre an det nominella. Vad Sveriges jordbrukare salunda begara
ar, praktiskt taget, att komma i atnjutande av ett effektivit tullskydd av
sadan storlek som 1895 ars riksdag faststallde med davarande penningYarde, oeh garanti mot obehindrad inforsel. De ansprak, som jordbrukarna framstalla, aro salunda mattliga oeh hovsamma, oeh ett bestridande
av det berattigade i dessa ansprak kan knappast ske. Men farhaller sig
saken pa det viset, anser jag, att det borde vara statsmakternas forpliktelse att effektuera dessa jordbrukarnas rimliga fordringar.
Jag ar emellertid overtygad om, att dessa krav kunna ses mot bakgrunden av annu starkare skal an de .sifferberakningar, som jag nyss anforde med utgangspunkt fran det gamla tullskyddet. Det kan namligen
anses innebara for den narmaste framtidsutveeklingen en viss fara for
konsumtionen att ieke bereda produktionen den onskvarda oeh nodvandiga
graden av trygghet. Man kan papeka ett sa markligt faktum som att
vetepriset har hemma, sedan kriget slutade, fiuktuerat mellan 75 oeh 18
kr. pr 100 kg. Man [ragar, vilka legitima intressen dessa oerhorda fiuktuationer tjana, oeh man kan ieke anse det formatet, att jordbrukarna
begara att fa arbeta under lugnare oeh tryggare villkor an dessa kolossala
prisvaxlingar innebara. Det torde vara obestridligt, att produktionen av
brodsad for att trivas kraver viss grad av trygghet, sonl statsmakterna
velat skanka jordbruket medelst tullen. Nar man kan pavisa, att tullskyddet ieke fungerar, borde staten anvisa andra medel, varigenom man
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kan na den onskvarda graden av trygghet. Om produktionens otrygghet
Deh tullsystemets bristande effektivitet narmast aro att hanfora till omstandigheter, som sta i samband med en oreglerad import, sa foljer darav
med nodvandighet, att man bor lagga denna import under det allmannas
kontroll. Vilka vagar man darvid skall ga ar svart att saga. Det faktum,
att den arade inledaren icke anvisat nagra sadana vagar, har varit for
mig anledningen att begara ordet for att framlagga nagra synpunkter.
Jag har den uppfattningen, att en vag till ett battre och lyckligare
sakernas tillstand rnojligen kan ligga i att denna import, som tydligen
utgor osakerhetsmomentet for den inhemska marknaden, Higges under
statens domvarjo oeh att en sa enkel apparat som ett import1nonop 01 a vete
och vetentj·ol mojligen skulle kunna astadkomma en nodvandig stabilisering
av marknaden oeh ge en onskvard grad av skydd at produktionen. Vad som
narmast ger mig anledning till detta uttalande ar, att erfarenheten efter krigets
slut visar, att spannrnalsmarknaden ar ytterst oberaknelig. Den har utveeklats sa, att framtiden ar hogst oviss. Det ar ieke omojligt, att de oerhorda
rubbningsfenomen, som kolossala prissvangningar innebara, aven under de
narmaste aren komma att fortsatta. Det skulle emellertid kravas myeket
grundlig insikt i varldsmarknadens struktur for att bedoma den fragan, men
jag tror, att redan i sjalva huvudkonturerna av varldsmarknaden finnas vissa
saker, som gora, att man maste vara forsiktig, innan man ger sitt gillande
at en politik, som motverkar produktionens bevarande. Jag ber att fa
erinra, att av varldsmarknadens bagge huvudkonkurrenter fran tiden fore
kriget ar Ryssland forsatt ur spelet, oeh vad betraffar Forenta Staterna,
ar det med all sannolikhet att forvanta, att detta land under nasta kampanj far nedsatt exportkraft. Likasa ar varldskonsumtionen en i hog
grad oberaknelig faktor. Fragan ar, om man icke kan saga, att det forsiggatt en forskjutning i grundvalarna for varldsproduktionen oeh varldskonsumtionen. Vi lara val ej atervanda till normala forhallanden, forran
varldsmarknaden ateruppbyggts. Men hur skall detta ateruppbyggande
av varldsmarknaden ske? Skall det ske under en lugn utveekling eller
genom en serie vagrorelser, en serie av haftiga konjunkturvaxlingar, varunder produktionen oeh konsumtionen sa smaningom atervinna den erforderliga, omsesidiga balansen? Om man sager, att den sistnamnda utveeklingsgangen ar den sannolikaste, ga vi till motes tider, som torde
medfora hogst avsevarda marknadsforandringar, vilka gora, att det nuvarande overskottet kanske kan bli forvandlat till underskott, att den nedsatta kopkraften kan bli ersatt av en spekulativ efterfragan oeh att den
vagdal, som vi nu genomleva, kan foljas av ett nytt vagberg. Vi kunna
som exempel se pa det enkla forhallandet, att spannmalsregleringen knappast
upphort, forran det varnades mot en fruktansvard veteoversvamning.
Situationen upploste sig i den valdsammaste hausse, som ar kand i vete-
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handelns annaler i modern tid, och denna har foljts av ett prisfall av en
styrka, som nu pressar stora delar av jordbruket i skilda Hinder till branten av en katastrof. Fragan ar, om denna baisse ar slutpunkten i detta
oroliga utvecklingsforlopp eller om den ar forberedelsen till en ny prisstegring, ett nytt vagberg eller en hausse, som kan vara morgondagens.
Det ar mojligt, att marknadens utveckling blir nyktrare o,ch lugnare an
vad man kan tro med hansyn till den nuvarande depressionen. Men jag
ifragasatter, om luan icke kan pasta, att varldsmarknadens lage 'Jar anses
vara for dagen i icke obetydlig grad osakert. Tecken, som spa ovader,
saknas icke. Men ga vi mot perioder av obalanserade varldsmarknadslagen, ar fragan, om vi stillatigande skola ase detta i tro, att alIt reder
sig - vilket det naturligtvis gor, lat vara med hJaIp av svalt - eller
om vi skola soka freda den inhemska marknaden mot prisvaxlingar och
for andamalet aven sakerstalla den inhemska produktionen.
Genom inforande av ett importregIeringsmonopoI skulle prisforandringarna utjamnas, det skulle trubba av de kraftigaste stegringarna men
skydda produktionen mot foljderna av alltfor starka prisfall. Ett sadant
monopol anser jag ha den fordelen, att det innebar garanti mot overimport men tillater en import, som utgor ett faktiskt tillskott av vad vi
behova utan att tillfredsstalla en krasen konsumtion. Man kan ocksa
sakerstalla jordbrukets avsattning av tillfalliga marknadsoverskott genom
ett lampligt avtal med kvarnarna om en viss inblandningsprocent. Genom
monopolet komma kvarnarna under en kontroll, som kan vara ur produktionens och konsumtionens intresse onskvard. I monopolets hander lagges
ocksa makten att garantera mot oberattigade mjolpriser. Dessutom ar
att marka, att ett monopol bor ha ~araktaren av ett overgangsinstrument,
som skulle verka endast tills vi aterkomma till normala tider.
Det skulle utan tvivel innebara vissa fordelar, om staten koncentrerade
importen pa en hand for att darigenom i detta organ erhalla liksom en buffert
mot den utlandska marknadens mer eller mindre ogynnsamma inflytelser.
Tillfalligheten hos detta importorgan gor, att forslaget kan bedomas sasom
rent praktiskt och omfattas aven av Clem, som aro medvetna om ett monopols
allmanna brister och dessutom formena, att vart ekonomiska liv bor i
storsta mojliga utstrackning baseras pa den fria konkurrensens grundval.
Detta organ, som skulle astadkomma ett tillfalligt avlagsnande av importen
sasom osakerhetsmoment for den inhemska produktionen och handeln,
skulle saledes aven verka i Hingden som det ,basta skyddet for konsumtionens verkliga intressen, atminstone d,a det galler en vaken och forutseende konsumtion, som icke staller sig alltfor beroende av en mer eller
mindre osaker varldsmarknad.
Jag vill ytterligare understryka, att den rent tillfalliga atgard, varom
har ar fraga, ar betingad av de undantagsforhallanden, som nu och under
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den narmaste framtiden kanske komma att rada oeh vilka krava undantagsatgarder for att skydda jordbruket liksom konsumtionen for de faror, sam
kunna folja darav, att jordbruket kastas in i ett osakerhetstillstand, som
minskar avkastningen. Daremot vill jag genast saga ifran betraffande ett
statslTIonopol pa den 'inhemska spannmalshandeln, att jag befarar, att ett
sadant knappast kan med fog genomforas. Det ar min uppfattning, att ett
permanent inhemskt statsmonopol maste anses vara ett produeentintresse
oeh knappast ett ·berattigat sadant. De som fororda ett dylikt monopol ha
ieke betankt verkningarna darav, da det blir arbetarna, sam i sista hand fa
betala den gynnsammare stallning, vari produeenterna skulle komlna. Men
om ett importmonopol som en tillfallighetsatgard kan medfora vissa fordeJar, synes det mig lampligt, att den atgarden upptages till allvarlig provning.
Godsagaren G. Sederholm: Den forste talaren efter mig framforde
sam onskemal eHer sam medel att skydda produktionen inforande av sarskild premiering for vad som oversteg normal skord, oeh han menade, att
man skulle ba ett underlag for en sadan premiering i de arealinventeringar
oeb skordeundersokningar, sam skett. Jag betvivlar, att nagonting sadant
later. sig genomfora. Det yore visserligen onskvart, men en organisation,
sam kunde bandha denna sak tillraekligt effektivt ocb tillraekligt objektivt,
sa att icke vederborande kunde paverka resultatet i sitt eget intresse, lar
knappast kunna astadkommas.
Jag ar ense med samme talare darom, att tullen som skyddsmedel
ar ett synnerligen ofullkomligt medel, oeh av de kurvor jag visat framgar
med all onskvard tydlighet, att vi i host fatt bevis harpa. Detta rent
ineffektiva tullskydd har i manga fall varit en overraskning ieke blott for
dem, sam vantat sig en prisokning till skydd for jordbruksnaringen" utan
aven for dem, som med oro sett den livsmedelsfordyring tullen vantats
medfora. Jag tror darfor, att, bur onskvard den vagen ar teoretiskt, ar den
oframkomlig i praktiken.
Det frambolls, att vi skulle for narvarande vara sa langt komna, att
innevarande ars skord utgjorde 89 % av den inhemska konsurntionen. Om
man utgar fran den konsumtion av rag, som agde rum inom landet forra
aret oeh beraknades till omkring 80 kg. per individ, sa skulle ragskorden
ha uppgatt till 7°0,000 ton, vilket var den kalkyl jag kommit till. Sedan
utsadet for i ar blivit avdraget - det beraknas till 7°,000 ton - skulle
man fa ett overskott av 156,000 ton. Vart underskott av vete var
93,000 ton.
Salunda skulle vi ba ett overskott for hela skorden av
mer an 60,000 ton. Meq nuvarande skord ar det over sjalvforsorjningen.
Men problemet ar, bur stor areal som maste anvandas for brodsadesodling for
att under ogynnsamma farhaHanden, vid dalig skord, ha sjalvforsorjningen
tryggad. Vi ha darvid att stodja ass pa erfarenheterna fran 1917. Ned10 -
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gangen i akerarealen fran 12,7 % till 10,8 % hade den adesdigra ,verkan,
att vi kommo under gransen far vad vi borde haft ifraga om brodsad.
Darvid samverkade en liten areal och en dalig skord med resultat, att
det blev undernaring far vart folk. Cirka 13 % av akerarealen behova
vi alltsa anvanda for brodsadesodling for att minimibehovet under ogynnsamma forhallanden skall bliva fyllt. Sedermera maste atgarder vidtagas,
sa att aven vid rik skord lantmannen skyddas mot forlustbringande avsattning av bradsad.
Den senaste talaren ville havda, att vi genom importreglering skulle
kunna trygga lantmannens avsattning av bradsad och aven, savitt jag
forstod, tullens effektivitet. Jag framfoll, att bland de faktorer, som verkat
deprimerande pa spannmalsmarknaden, har importen av vetemjol utavat
ett visst inflytande, men jag ar avertygad om, att huvudorsaken till
ineffektiviteten av tullen ar J att utbudet overstiger efterfragan och att
denna har varit sarskilt lag pa grund av den fallande marknaden. Den
rika skorden har i varje fall medfort ett overutbud av spannmal. Detta
ar en fareteelse, som ingalunda ar enastaende for aret, men den ar ovanligt starkt utvecklad i ar. Aven fore kriget var detta nagot, som forekom
varje art Och det har medfart, att sarskilt ragtullen aldrig varit effektiv
mer an till ungefar 40 %. Det ar salunda endast en del av tullen, som
ar effektiv, och den ar det minst under hosten pa grund av det rikliga
utbudet i forhallande till efterfragan. Genom monopol kan man reglera
importen av vete under hosten, men det tar icke bort den ineffektivitet,
som beror pa missfarhallandet mellan efterfragan och utbud. Den saken
skulle kunna upphjalpas genom en organisation av spannmaIshandeln och
icke minst om lantmannen holle tillbaka sin spannmal, sa att den komme
fram i farhallande till konsumtionens krav. Genom lagring av spannmal
skulle man utjamna utbudet over en Hingre period och undvika den stockning, som vi haft en beklaglig erfarenhet av sarskilt i host.
Jur. d:r C. Rohtlieb: Da herr Sederholm for sin del anforde siffror,
som i viss man avvika fran den procentsiffra jag nyss framdrog, torde
det bero darpa, att olika tidsperioder laggas till grund for sifferberakningarna. Mina siffror harrora fran ett foredrag, som direktor Leufven
holl vid lantbrukssallskapets senaste mote, och avse aren 1910-1914.
Forbrukningen hade under denna tid stigit fran 832,000 till over 1 miljon
ton, och herr Leufven framholl, att skorden tackte konsumtionsbehovet
med icke mindre an '89 %. Med stod av krisarens erfarenheter torde man,
knappast behova franga detta resultat.
Alltfor pessimistiskt farefaller det mig, da herr Sederholm betvivlar
mojligheten av att med statistiskt material komma till nagra bestamda
resultat ifraga om medelskord eller normalskord for olika trakter.. I sjalva
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verket har tull- oeh traktatkommitten vid bearbetning av sitt statistiska
material gatt i den riktningen oeh indelat landet i olika distrikt. Speeifieeringen kan fortsattas Hingre, lat vara att avsevarda svarigheter finnas. I
varje fall kan insamlandet oeh bearbetandet av det statistiska materialet
goras fullt objektivt, sa att man ieke har att frukta for godtyeke eller for
att obehoriga intressen skola gora sig gallande. Oeh nar man tanker pa
det oerhorda sloseri, som det nuvaral1de systemet med tullar innebar, sa
till vida att aven stationara brukare vinna lika val som progressiva brukare,
forefaller det tydligt, att ett battre system maste inforas. Inledaren har
oeksa sagt, att tullsystemet ieke ar idealiskt. Men det ar ieke uteslutet
att vid sidan av ifragasatta premiering av overskottsskordar anvanda glidtull for att stabilisera priserna. H uvudsaken, da det galler att halla intresset uppe for okad odling, ar att premiera endast dem, som bidraga
till okningen, oeh ieke premiera aHa, vilket ar myeket dyrare.
Direktor G. Leufven: Den olika uppfattning angaende i vad man
den inhemska brodsadesskorden kan anses taeka behovet, vilken kommer
till synes mellan inledaren oeh doktor Rohtlieb, beror pa hur man raknar
forbrukningen av rag. De 89 %, som anforts, ha beraknats under forut·
sattning, att den sammanlagda forbrukningen av brodsad utgor 185 kg.
per in~ivid oeh ar, alltsa ungefar samma forbrukning som .fore kriget,
darav 80 kg. vete oeh 105 kg. rag. Forra aret var visserligen ragforbrukningen endast 80 kg., men da fanns myeket animaliska livsmedel, oeh
penningtillgangen var jamforelsevis riklig, vadan man far anse, att den
totala brodsadesforbrukning av 150 kg., som radde 1920, var abnorm.
Den ar sakerligen for lag for att tillampas pa innevarande ars sammanlagda brodsadesforbrukning. Nu ar penningtillgangen sa myeket tnindre
oeh noden sa myeket storre, att man far antaga, att befolkningen kommer
att vanda sig i storre utstraekning till brodforbrukning an fallet var forra
aret, oeh det finns ingen anledning att antaga, att den totala brodkonsumtionen i ar skulle vara namnvart mindre an fore kriget. Darfor har man
utgatt fran, att ragforbrukningen skulle bli 105 kg., oeh da kommer man
till att skorden utgor 89 % av hela konsumtionen. Antages daremot, att
ragforbrukningen blir 80 kg., kommer man till det overskott, som herr
Sederholm anforde. Dessa olika berakningsgrunder forklara de olika
resultaten.
Vad angar fragan i allmanhet har inledaren framhallit den fara, som
konstaterades under kristiden, darigenom att den besadda arealen oeh
aven skorden minskades. Arealen minskades pa grund av otillfredsstallande odlingsforhallanden. Den minskade brodsadesodlingen vallade 19 I 7
stora svarigheter oeh forde med sig, att en stor mangd fodersad maste
tagas fran djuren for att beredas till mjol, varigenom man n.agorlunda

r

148

NATIONALEKONOMISKA FORENINGEN DEN

16

DECEMBER

192 I

kunde tillfredsstalla befolkningens minimibehov. Emellertid maste till foljd
harav kreatursbesattningarna minskas med en sjattedel och svinbesattningarna med nara halften , och de fa kvarvarande djuren erhollo' mycket
ringa naring, varigenom hela den animaliska produktionen blev sa nedsatt,
att fettbrist intradde. Folk fick underkasta sig stora umbaranden, som
sedermera, da inforseln ater blev fri, ledde till en reaktion. Befolkningen
drevs till en viss overkonsumtion, som medforde en betydande import
av livsmedel.
Jordbruket var sa forsvagat av kristidens svarigheter, att det icke
pa langa vagar kunde tillfredsstalla befolkningens behov, vilket ledde till,
att vi ar 1919 fingo en import sa valdsamt stor, att den i hog grad forsamrade vart lands handelsbalans. Exporten hade krympt ihop till en
obetydlighet. Den nedgick till 28 miljoner ifraga om lantbruksprodukter,
medan importen av lantbruksprodukter och -fornodenheter utgjorde 378
miljoner. Det uppstad salunda ett inforseloverskott av livsmedel till 350
miljoners yarde. Man trodde, att forhallandena skulle battra sig 1920. Nu
aro ju ~e statistiska vardesiffrorna icke kanda for importen, darfor att det
icke aligger importorerna att avge deklaration harom, men jag har erhallit
importsiffror for de viktigaste fornodenheterna, och de visa~ att vi aven
for 1920 ha en overskottsinforsel av livsmedel till ungeHir samma belopp
eller 350 miljoner kr. Pa tva ar har vart land till utiandet betalat for
livsmedel, som skulle kunnat produceras inom landet, 700 miljoner kr.,
och detta darfor att vart jordbruk delvis var sa pass forsvagat av krisaren, att det icke kunde tillfredsstalla befolkningens behOVe
Forklaringen till detta ligger alltsa i framsta rummet i den omstandigheten, att var brodsadesodling icke var sa utvecklad, da pakanningen
kom, att vi kunde tillfredsstalla befolkningens brodbehov. Denna om-'
standighet synes ratt sa viktig och betecknande samt framhaller vardet av
att vi under alIa forhallanden ha brodsadesodlin~ensa uppdriven, att aven
det normala fredsbehovet kan tillfredsstallas genomegen odling inom landet, vilket skanker oss okad trygghet och forbattrar handelsbalansen.
Fragan galler nu, vilka atgarder fran statens sida kunna vidtagas
for att uppehaJla denna brodsadesodling pa nuvarande stadium. Man har
har berort fragan om tullarna, och de aro ju det medel, som ar enklast
att tillgripa, men det har ocksa invants, hurusom dessa tullar for narvarande aro fullkomligt ineffektiva, vilket naturligtvis beror pa flera samverkande omstandigheter, sasom det stora utbudet och lantmannens svaga
.stallning. Men aven fore kriget voro tullarna ineffektiva. Vetetullen verkade ungefar med 90 %, ragtullen med 40 a 70 och korntullen med 20 a
50 %. Var odling av korn var sa pass stor, att den inhemska skorden
fullt tackte hehovet. Darigenom blev tullen till vasentlig del ineffektiv.
Ragodlingen fyllde ungefar 85 % av behovet, men veteodlingen endast
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50 %. Det var anledningen till, att vetetullen var mera effektiv an fallet
var med ragtullen. Dessa forhallanden tyda paJ att i den man vi genom
egen odling inom landet kunna till vasentlig dei tacka konsumtionsbehovet, bli aven tullarna nlindre effektiva.
Det ar alltsa en viss svaghet J som vidlader tullsystemet, och det ar
en svaghet, som naturligtvis sarskilt gor sig gallande ifraga om den oreglerade importen och i samband med det sporsmal, som stadsmaklare
Jonsson berort, da han framhallit de svarigheter, som foreligga trots tullarna. Ett sattatt gora clem effektiva vore naturligtvis inforandet av utforselbevis, detta under forutsattning, att det finns kopare till den vara,
som exporteras. Detta sporsmal har varit uppe i debatten manga ganger,
ehuru man icke i vart land kunnat losa detsamma, och utsikterna hartill
torde vara ratt sa ringa.
Vad betraffar den fraga, som herr Jonsson drog upp angaende inrattande av ett importmonopol, ar ett sadant sakerligen agnat att bereda
trygghet bade for producenter och konsumenter under forutsattning, att
det finnes ett lampligt organ, som avvager den monopolavgift, som skulle
laggas pa importen. For veteodlingen skulle en reglerad import vara av
stor betydelse, da man harigenom skulle fa ett medel att hindra den onaturligt uppdrivna inblandningen av utHindskt ve~e vid malning av det
svenska veteto Det maste betecknas som en ren lyxkonsumtion, den som
uppammas fran bagarnas sida, da de saga, att kunderna krava clenna inblandning. Men erfarenheten giver vid handen, att under goda bargningsar
vetet blir av anvandbar kvalitet, sa att ringa inblandning behover ske av
kvalitetsmjol. Men sa lange vete far fritt importeras och sa lange kvarnarna fa inblanda sa mycket de vilja, loper man risken att en vasentlig
del av den. svenska veteskorden icke finner avsattning sasom brodsad och
att veteodlingen som foljd darav kornmer att ga tillbaka. Emellertid
kraver detta sporsmal om monopol mycket noggranna forberedelser, som
jag antar, att tull- och traktatkommitten har gjort till foremal for ingaende
provning. Som fragan for narvarande ligger, torde val jordbrukarna endast
i en effektiv tull se ett medel, som kan lamna skydd for odlingen och
garantera bibehallande av dess nuvarande omfattning.
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HULTMAN, G., kanslisekreterare.
HULTMAN, I., bankdirektor.
Huss, E., docent.'
Russ, G., generaldirektor.
HAGGLUND, J. A., riksgaldssekreterare.
HAGGLOF, R., v. haradshovding.
HOGLUND, 0.' M., fiI. doktor.
HOJER, T., minister.
HORLIN, H., amanuens.
IHRFELT,
IHRFORS,
IHRFORS,
ISAKsoN,

F., v. haradshovding.
A., fi1. magister.
C. G., juris doktor, lansassessor.
A., inspektor i Engelska Lloyd.

]ACOBSSON, P., juris kandidat.
JAHN, F., direktor.
JANSSON, M., kommersenld.
JEANSSON, }., vicekonsuI.
JEANSSON, TH., disponent.
JOCHNICK, J. G. A. AF, generaldirektor.
JOHNSON, A. A:SON, generalkonsul.
JONSSON, 0., f. d. bankofullmaktig.
JOSEPHSON, H. S., grosshandlare.
JOSEPHSON, J., grosshandlare.
JOSEPHSON, 0., fi1. licentiat.
JARTE, 0., byrachef.
KEMPE, F., fi1. doktor.
KEMPE, S., bruksagare.
KEY, H., fiI. doktor, redaktor.
KEy-ABERG, K., kommerserad.
KINANDER, E., v. haradshovding.
KINNANDER, 0., v. haradshovding.
KJELLBERG, E., bankdirektor.
KJELLBERG, J., bankdirektor.
KOBB, G., professor.
I(OCH, F. VON, fi1. licentiat.
KOLMODIN, A., bankdirektor.
KORAEN, A., ombudsman.
KREUGER, I., direktor.
KRUSENSTIERNA, F. VON, bankinspektor.
I(UYLENSTIERNA, C. W. U., juris doktor,
docent.

LAGERBJELKE, J. G., greve, riksgaldsfullmaktig.
LAGERCRANTZ, G., bankdirektor.
LAGERGREN, H., avdelningschef.
LAGERHEIM, A., f. d. generaldirektor.
LAMBERT-MEULLER, F., direktor.
LAMM, E., bankdirektor.
LAMM, H., grosshandlare.
LANDEN, O. W., landskanirer.
LANGBORG, E., bankosekreterare.
LARSSON, E. F., grosshandlare.
LAURIN, P. J. G., overdirektor.
LAURITZEN, H., bankdirektor.
LAVAL, G. DE, fil. kandidat.
LEHMAN, M., revisor.
LEIJONMARCK, G., assessor.
LEUFVEN, G., direktor.
LEWENHAUPT, G. E., greve, godsagare.
LILIENBERG, A., forste aktuarie.
LILIENBERG, N., justitieombudsman.
LILJEBLAD, K. R., direktor.
LILLIEHOOK, J. 0., generalkonsul.
LINCK, W.
LINDAHL, A., advokat.
LINDAHL, G., revisor.
LINDBLAD, .A., fiI. doktor.
LINDER, E., fiI. licentiat.
LINDGREN, G., lojtnant.
LINDH, H., bankdirektor.
LINDHOLM, C., bankdirektor.
LINDl\1AN, A., konteramiral.
LINDSTEDT, A., president.
LINDSTEDT, A. W., kamrer.
LINDSTROM, Y., bankir.
LINSE, C. G., e. o. hovrattsnotarie.
LINSE, R., civilingenjor.
LITHANDER, E., direktor.
LJUNGBERG, 0., kammarrattsrad.
LJUNGGREN, A. A., sekreterare.
LJUNGLUND, L., redaktor.
LOOSTROM, B., lojtnant, amanuens.
LOVEN, E., grosshandlare.
LOVEN, J., grosshandlare.
LOVEN, S. A., assuransdirektor.
LUNDBERG, F., direktor.
LUNDBERG, K., direktor.
LUNDBOHM, R., fiI. doktor.
LUNDH, A., fil. kandidat.
LUNDQVIST, E., direktorsassistent.
LUNDVIK, V., handelsrad.
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civilingenjor, Inajor.
W., direktor.
LOFGREN, B., direktor.
LOWGREN, J. G. F., landskamrer.

ISS

E. A. F., direktor.
1., kapten.

LUBECK, S.,

OLSSON,

LOF, N.

OSTERMAN,

juris kandidat.
amanuens.
PALME, L., ingenjor.
PALME, S. T., direktor, ledamot av styrelsen.
PALMGREN, H., regeringsrad.
PALMQVIST, G., direktor.
PALMQVIST, G. R., aktuarie.
PAUES, E. V., ombudsman.
PHILIPSON, M., bankdirektor.
PHILIPSON, W., v. haradshovding.
PHRAGMEN, E., f. d. professor, direktor.
PLANTING-GYLLENBAGA, E. J. C., regeringsrad.
PRINTZSKOLD, 0., riksmarskalk.
PRIPP, L., v. haradshovding.

PALME, G.,

PALME, INGEGERD,

P. L., stadskamrer.
J., friherre.
MARCUS, M., fil. doktor.
MARIN, S., auditor.
MARTIN, B., attache.
MARTIN, E., v. haradshovding.
MATERN, C. R. VON, bankdirektor.
MATHIASSON, N. P., direktor.
MATTON-SJOBERG, N., bankdirektor.
MATZ, S., juris doktor.
MEURLING, C. H. F., borgarrad, major.
MOBERG, T. R., sekreterare.
l\1:0DIG, E., direktor.
MOLL, V., bankofullmaktig.
MORSSING, 1., advokat.
MaRK, A., f. d. bankkassor.
MaRNER, K. A. G., greve, landshovding.

MALM,

MANNERHEIM,

NACHMANSON,

J., bankdirektor.

agronom.
A. W., bankdirektor.
NILSSON, N. 0., aktuarie.
NILSSON, R., direktor.
NORBERG, R. E., bankofulhnaktig.
NORDENFELT, P., ingenjor.
NORDENSON, H., fi1. doktor.
NORDGREN, 0., assuransdirektor.
NORDLINDH, A., kanslirad.
NORDLUND, E., kapten.
NORDWALL, B., finanssekreterare.
NORDWALL, H., kamrer.
NOREN, H. L., disponent.
NORRMAN, S., byradirektor.
NORRMAN, S., kammarrattsrad.
NORSTROM, C., ombudsman.
NOTHIN, T., statsrad.
NYLANDER, E., direktor.
NYSTROM, B., t. f. byrachef.
NYSTROM, M., bankdirektor.
NXLSEN, F., direktor.
NANNESON, L.,
NEHRMAN,

T., bankdirektor.
v. haradshovding.
RABENIUS, L., f. d. statssekreterare.
RAPHAEL, A., fil. doktor.
RAPPE, O. L., friherre, bankdirektor.
REGNSTRAND, J. 0., kalnrer.
RETTIG, H., kanslirad.
REUTERSWARD, W., forste kanslisekreterare.
RIBBING, G., f. d. hovrattsrad.
RIBEN, K. A., v. haradshovding.
RICHERT, J. G., f. d. professor.
ROBERG, T., konsuL
ROHTLIEB, C., forste kanslisekreterare.
Roos, A., haradshovding.
ROOTH, 1., bankdirektor.
ROOTH, 0., direktor.
ROSMAN, H., fil. doktor.
ROSSANDER, C. A., overingenjor.
ROSWALL, A., riksgaldskommissarie.
ROTHSTEIN SAHLGREN, GRETA, fru, fil.
kandidat.
RUBEN, G., bankir.
RYDBECK, 0., bankdirektor, ledalnot av
styrelsen.

RAASCHOU,

RABE, P. R.,

SACHS,

J., generalkonsul.

M., landshovding.
banktjansteman.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SANNE, K., aktuarie.
SCHENKE, N., undervisningsrad.

SAHLIN,

B., fi1. kandidat.
OLIVECRONA, A., haradshovding.
OLROG, T., grosshandlare.
OLSSON, A. F. N., advokat.

OHLIN,

SALANDER, N.,
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C., grosshandlare.
H., direktor.
SCHULZENHEIM, H. VON, bynlchef.
SCHUMACHER, G. W., kanslisekreterare.
SCHUMBURG, R., f. d. konsul.
SCHWERIN, W. G. VON, friherre, godsagare.
SCHONMEVR, G., bankdirektor.
SEDERHOLM, G., godsagare.
SEHLBERG, N., hovdittsnotarie.
SERRANDER, M., civilingenjor.
SETH, P. VON, justitierad.
SETTERGREN, G., v. auditor.
SETTERWALL, A., kapten.
SILFVERSWARD, E., revisor.
SILVERSTOLPE, G., fil. doktor.
SJODAHL, ]., grosshandlare.
SJOGREN, P. A., ingenjor.
SJOQUIST, ]. B., direktor.
SJOSTEDT, C. H., bankdirektor.
SJOSTRAND, E., socialattache.
SKARSTEDT, S. A., justitierad.
SKOGMAN, K., friherre, expeditionschef.
SMERLING, G. W., v. haradshovding.
SMITH, 0., fil. doktor.
SOHLMAN, H., redaktor.
SOMMARIN, E. F. K., professor.
SONNER, G., direktor.
STEDT, N., direktor.
STEFFENBURG, R., byrainspektor.
STERKV, C. E., krigsrad.
ST~EBEL, B., assuransdirektor.
STJERNBERG, N. F., professor.
STOCKENBERG, ]., byradirektor.
STOCKrYIAN, G., bankdirektor.
STOCKMAN, S., aktuarie.
STRANDBERG, G., bankir.
STRIDSBERG, E., byrachef.
STRIDSBERG, E., statssekreterare.
STROM, N., bankdirektor.
ST.ALFORS, H., professor.
SWARTLING, ]., bankdirektor.
SVEDBERG, C.,. grosshandlare.
SVEDBERG, O. ]., direktor.
SVEDELIUS, A. G., f. d. landshovding.
SYDOW, HJ. VON, v. haradshovding.
SYDOW, O. VON, landshovding.
SODERBAUM, B., f. d. bankdirektor.
SODERBERG, G. W., bankdirektor.
SODERBERG, ]. E., f. d. forste aktuarie.
SODERBERG, K. G., fil. doktor.
SCHNELL,

SCHULTZ,

O. A., direktor.
F., direktorsassistent.
SODEREN, E., lojtnant.
SODERGREN, S., bankdirektor.
SODERLIND, G., byrachef.
SODERMARK, P. G., generaldirektor.
SODERBERG,

SODERBACK,

C. G.A., friherre, f. d. overstathallare.
bankdirektor.
TERSERUS, E., bankdirektor.
THEMPTANDER, H., generaltulldirektor.
THIEL, A., direktor.
THIEL, A., direktor.

TAMM,

TAMM, H. S.,

THIEL,

R.

A. G., statskommissarie.
E., kapten.
THVGESEN, ]. C., kanslisekreterare.
THVGESEN, R. C., kanslisekreterare.
TIGERSCHIOLD, A. amanuens.
TIGERSCHIOLD, E., direktor.
TIGERSCHIOLD, H., f. d. kanslirad.
TJLLBERG, K., v. haradshovding.
TISELL, G., direktor.
TONDEN, A., byrachef.
TOREN, K., bankdirektor.
TRANCHELL, C. F., ingenjor.
TREFFENBERG, E., advokat.
TORNEBLADH, C., bankosekreterare, leda1JZot av styrelsen.
THORSTENSON,
THURESSON,

ULMGREN,

C. A., bankdirektor.

VALENTIN,

1., direktor.
A. N., bruksagare.

VERSTEEGH,

greve, f.d.
generaldirektor.
WADSTEIN, T., bankokolnmissarie.
WlERN, 0., vice auditor.
WAHLBERG, F. R., bankdirektor.,
WAHLGREN, H. R., t. f. revisor.
WAHLIN, C. A., kanslirad.
WALDENSTROM, M., bankdirektor.
WALLENBERG, A., envoye.
WALLENBERG, G. 0., envoye.
WALLENBERG, J., bankdirektor.
WALLENBERG, K., bankdirektor.
WALLENBERG, M., v. haradshovding.
WALLENBERG, 0., kapten, direktor.
WALLENBERG, V., ingenjor.
WACHTlVIEISTER, H. H:SON,
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H., t. f. revisionssekreterare.
J., aktuarie.
WALLROTH, K. A., myntdirektor.
WANBERG, T., kamrer.
WEIDENHIELM, E. G., kabinettskalnmarherre.
WEINBERG, E., godsagare.
WERNER, CR., direktor.
WESTIN, !(., bankdirektor.
WESTRING, H. G., president.
WICHMAN, C. P.O., bankdirektor.
WICKSELL, !(., f. d. professor.
WIDEN, P. G., f. d. kammarrattsrad.
WIDLUND, S., revisor.
WIGERT, G. S., bankdirektor.
WIJKANDER, B., disponent.
WIJKMAN, A., landskamrer.
WIKANDER, E., disponent.
WIKSTROM, C., grosshandlare.
WILLGREN, C. G., taxeringskommissarie.
WISTRAND, K. K:SON, sekreterare.
WOLLERT, B., notarie.
WRANGEL, H., generallojtnant.

A. H.,bankir.
R., kontorschef.
ZIELFELT, A.,' bankdirektor.

WALLER,

ZETRRlEUS,

WALLNER,

ZETTERLUND, C.

ZETHELIUS,
ZETHELIUS,

E. G., bankdirektor.
F., overdirektor.
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G. direktor.
E., godsagare.
AKERMAN, J. G., juris kandidat.
AKERIvIAN, ·G. R. J., borgarrad, general.:
major.
AKERMAN, R., f. d. generaldirektor.
AMARK, K., fil. doktor, forste aktuarie, foreningens sekreterare.
AQVIST, T., disponent.
ASTRAND, 1., fil. kandidat.
ASTROM, A., docent.

AKERLINDH,
AKERLUND,

E., hovrattsnotarie.
E., bankir.
ORNE, A, statsrad.
OSTBERG, G. F., til. doktor.
OSTBERG, J., f. d. kammarrattsrad.
OSTERBERG, B., bankdirektor.
OSTERBERG, S. E., byradirektor.
OSTERGREN, A., statskonsulent.
OSTRAND, D., byrachef.
OHLIN,

OHMAN J:OR,

