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Till revisorer för granskning av 1923 års räkenskaper utsågos civilingenjören P. Nordenfelt och professor O. Sillen samt till revisorssuppleant
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Det för aftonen uppställda överläggningsämnet

Pensionsförsäkringen
inleddes av professor G. Bagge, som yttrade:
Det är i dag icke första gången, som pensionsförsäkringen är uppe
till diskussion i Nationalekonomiska föreningen. Under den stora striden
om förslaget till pensionsförsäkring år 1913 diskuterade föreningen frågan
vid två olika tillfällen, och sedermera har överdirektör Laurin år 192 I
lämnat en intressant kritik av den nuvarande pensionsförsäkringen. Då
jag nu för min del föreslog föreningens styrelse att ännu en gång taga
upp ämnet till diskussion, var det nog icke uteslutande för att bidraga till
tioårsjubileet av pensionsförsäkringens tillkomst, utan det berodde även
på andra omständigheter. Det är ju allmänt bekant, att socialförsäkringen och dess omorganisation för närvarande är under livlig debatt,
och jag hade dessutom en särskild, personlig anledning till mitt förslag,
som jag skall be att få bekänna från bärjan, därför att det förklarar den
form, som jag gett åt mitt inledningsföredrag. Jag fick i våras anledning
att hålla ett föredrag om ett aktuellt socialpolitiskt ämne, och jag valde
då socialförsäkringen. Jag upprepade detta föredrag på fattigvårdskongressen i Göteborg och tryckte det sedermera i utvidgad form i
Svensk Tidskrift. Denna artikel gav anledning till ett intressant och
utförligt bemötande av generaldirektör af Jochnick i pensionsstyrelsens
tidskrift; detta hans bemötande har sedan spritts i mycket stor utI -
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sträckning, och de däri uttalade synpunkterna ha genom hans försorg
kommit in i pressen på olika orter. Emellertid är en presspolemik icke
vidare givande, åtminstone i förhållande till den tid den tar; och alldeles särskilt föreföll mig en dylik polemik vara föga lockan'de i detta
fall med tanke på den stora apparat, som här satts i gång. Det föreföll mig därför, som om Nationalekonomiska föreningen borde vara et1
lämpligt forum för ett meningsutbyte, som icke behövde taga så lång
tid och som kanske skulle bli mera givande än när man utväxlar repliker
i pressen.
För att lämna tillräcklig tid över för diskussionen har jag vari1
tvungen att starkt begränsa mig. Jag har därför icke kunnat taga uPI=
en så viktig sak som frågan om samorganisationen mellan pensionsförsäk,
ringen och övriga nuvarande eller eventuellt kommande grenar av socialförsäkringen. Jag har icke heller kunnat gå in i polemik gentemot alle:
delar av generaldirektör af Jochnicks framställning, och speciellt har ja~
utelämnat alla sådana punkter, där det förefallit mig, att hans kritik hal
berott på missförstånd av vad jag har skrivit. Vidare har jag icke tagi'
upp frågan om pensionsstyrel~ens sjukvårdande verksamhet. De re
flektioner om den organisatoriska och ekonomiska sidan av denna sak
som jag tillät mig göra i min artikel, ha tillkommit i samråd med er
fackman på området, överläkaren vid Akademiska sjukhuset, doc. Nor
denson, och' han har varit nog vänlig att lova göra ett särskilt inläg~
om saken här i kväll.
Jag skall börja med vad SOlU alltid blir kärnpunkten i fråga on
ålderdoms- och invaliditetsförsörjning, nämligen sättet för kostnaderna:
bestridande. Frågan gäller, i vad mån en sådan försörjning bör helt oel
hållet basera sig på avgifter från de försörjda själva, alltså på försäkrings
metoden,el1er i vad mån en ~ådan försörjning lämpligen bör baseras pi
vanliga skattemedel, på samma sätt som hittills skett i fråga om fattigvården
Som utgångspunkt skall jag i allra största korthet rekapitulera de skäl
som anförts för de båda metoderna.
För försäkringsmetoden talar först och främst självförsörjningen
alla psykologiska, etiska och ekonomiska fördelar, vilka jag' här ickl
behöver närmare ingå på. Vid en sådan ,försörjningsform behöver mal
vidare icke på något sätt göra några undersökningar av de sökande
värdighet eller ekonotni, lika litet som detta är behövligt vid enskilt
försäkring, utan man har endast att till vederbörande betala ut del
pension, som motsvarar hans insatser, sedan man förvissat sig om, at
han' eller hon nått den ålder eller råkat ut för den, grad av invalidite1
som berättigar därtill. Vid beskattningssystemet bli däremot undersö1
ningarna av den sökandes personliga förhållanden alltid en besvärli;
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historia. Ett av de skäl, som bruka anföras för beskattningssystemet,
är, att varje värdigt livsverk säges kunna göra anspråk på pension från
statens sida, utan att vederbörande själv gjort några speciella tillskott.
I så fall står man då inför dilemmat att antingen riskera att ge pension
åt en person, som icke alls haft ett värdigt livsverk utan k'anske tvärtom
har ett föga reputabelt sådant bakom sig, eller också att ge sig in på
allehanda undersökningar av ganska likartad karaktär med dem, som,
förekomma i den gamla fattigvården. Något sådant behövs icke vid
försäkringsmetoden. Pauperiseringsfaran är borta.
Den andra stora fördelen med försäkringslnetoden är den ökning
av kapitalbildningen, som sker genom den fondbildning, som metoden
brukar vara baserad på. Visserligen kan man naturligtvis lika väl få
en sådan fondbildning och därmed förenad kapitalbildning till stånd med
hjälp av skattemedel. I alla fall är det nu på det, sättet, att fondbildningen i praktiken följer med försäkringsmetoden men icke med skattesystemet, och detta har man naturligtvis att taga hänsyn till.
Skattesystemets fördelar återigen ligga förnämligast i den billiga
administrationen. Man behöver icke alla dessa register och denna väldiga bokföring, och man slipper svårigheterna med uppbörden och indrivningen av avgifterna oc~ över huvud taget den väldiga administration,
som alltid följer med försakringsmetoden. Tydligt är, att ju smärre
inkomsttagare man tar med, desto större bli försäkringsmetodens svårigheter och skattesystemets fördelar. Det är därför icke så märkvärdigt,
att nlan i många länder helt och hållet föredragit skattesystemet. Så
är fallet t. ex. i Danmark, Australien och England. I Norge har man
varit mycket villrådig. Först utarbetades ett förslag, som jag tror gick
längre i fråga om försäkringssystemets tillämpning än i något annat land,
och sedermera har man efter åtskillig vacklan fram och tillbaka lagt
fram ett förslag, som kommit mycket långt i den parlamentariska be~
handlingen och som är helt och hållet baserat på skattesystemet, vilket
särskilt' motiverats med dettas billighet i driftkostnadshänseende jämfört
med försäkringssystemet.
Jag har för min del vänt mig emot överskattningen aven del av
moti ven för försäkringsmetoden. Man kan icke komma ifrån, att de
psykologiska och moraliska fördelar, som ligga i detta system, i icke
ringa mån- förlora i värde genom den obligatoriska karaktären hos försäkringen. Ur denna synpunkt äro försäkringsavgifterna en form av
beskattning, och de uppfattas också i. mycket stor utsträckning på _det
sättet. Häremot har nu generaldirektör af Jochnick invänt, att skatter
äro till för allmänna ändamål, under det att försäkringsavgifterna ge motsvarande fördelar åt de försäkrade själva. Detta är ju fullkomligt riktigt - och jag har starkt understrukit alldeles detsamma i den artikel,
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som generaldirektör af Jochnick vänt sig mot - men ur ifrågavarande
synpunkt spelar det alls ingen roll, ty det är den obligatoriska formen,
som här är avgörande. 1\1an hör också ofta, att avgifterna kallas för
pensionsskatten ; och jag tror icke, att allmänheten egentligen gör någon
skillnad mellan dessa obligatoriska avgifter och skatter, varav följer att
de psykologiskt goda verkningarna löpa fara att gå förlorade. Detta
hindrar naturligtvis icke, att de obligatoriska försäkringsavgifterna kunna
vara en lämplig forIn av beskattning, eftersom den i alla fall är baserad
på självförsörjningsprincipen.
Under det jag talar härarn, vill jag ge generaldirektör af Jochnick rätt.i hans kritik på en annan punkt av min framställning, som i
viss mån sammanhänger med denna. Jag hade tillagt, att fondbildningen
inom den svenska pensionsförsäkringen dessutom medför, att de kommande generationernas försörjning delvis komme att grundas på avkastningen av kapital, som hopsamlats genom föregående generationers uppoffringar. Detta uttryckssätt kan ge en oriktig föreställning av förhållandet i fråga. Det är ju så, att anordningen innebär en dubbel
börda för de generationer, som leva under övergångstiden, på så sätt
att de måste draga försorg om både sin egen försörjning på ålderdomen
och om deras, som bli gamla eller invalider under övergångstiden och
för vilka någon fond av tillräcklig storlek icke samlats, utan för vilkas
försörjning, som erfarenheten också visar, man måste sätta till skatte·
medel. Genom denna uppoffring blir den ökning i kapitalbildningen
under övergångstiden, som fondbildningen medför, möjlig; sedan försäk·
ringen kommit i jälnvikt sker icke någon vidare ökning i kapitalbild·
ningen. Å andra sidan komma de efterföljande generationerna att H
sin ålderdoms- och invaliditetsförsörjning, i den mån den är baserad p~
försäkringen, bestridd genom de besparingar, som de själva ha gjort
plus ränta på dessa medel, och därför kan man icke säga, att de efter
följande generationerna i bokstavlig mening leva på vad de föregåend(
generationerna ha åstadkommit.
Försäkringssystemet är alltså, i den mån som det fullföljes i sit
renhet, en självförsörjning. Otvivelaktigt lninskar emellertid det obliga
toriska momentet i viss mån värdet av denna självförsörjning, och dett:
måste man desto mer beakta, i ,samma mån som svårigheterna för me
toden växa, speciellt sålunda då man kommer ned till de lägre inkomst
lagren, och särskilt när man, som i den svenska pensionsförsäkringen
bestrider deras försörjning endast till en liten del med försäkringsmede:
Jag tror icke heller, att man reservationslöst kan underskriva a1l1
som brukar anföras Oln den med försäkringsmetoden följande fondbile
ningens inverkan på kapitalbildningen. Varje höjning av avgifterna ka
icke utan vidare anses öka kapitalbildningen, därför att i samma må
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som försörjningen blir rikligare och bättre än förut, ökas genom avgiftshöjningen skattetrycket. Och ett ökat skattetryck kan ju åtminstone
under vissa förhållanden ha en minskande inverkan på kapitalbildningen.
Man har vidare att beakta. frånvaron av det incitament till sparande,
som själva pensionen medför, och allt som allt får man nog lov att
säga, att det är rätt ovisst, hur pass stor nettoökningen i den totala
kapitalbildningen blir.
Generaldirektör af Jochnick har den uppfattningen, att så obetydliga som avgifterna äro, kunna de icke medföra någon minskning i det
frivilliga sparandet. Jag är icke riktigt säker därpå, eftersom avgifterna
dock komma ovanpå det förutvarande skattetrycket, men att här komma
till något bestämt resultat tror jag icke är möjligt. Jag tror, att det är
riktigast att säga, som jag gjort i min artikel, att detta är ovisst, och
att man icke utan vidare får anse, att hela den ifrågavarande kapitalbildningen utgör ett nettotillskott.
Vidare ha vi frågan om själva fondbildningen, som jag också har
framhållit såsom i viss mån en svaghet i det nuvarande försäkringssystemet. Naturligtvis avser jag därvid· icke den kapitalbildning 80n1
sådan, som fondbildningen för med sig, ty ett land kan ju aldrig få för
mycket kapital, och icke heller har jag sagt, SOOl en rubrik i generaldirektör af Jochnicks bemötande möjligen saulle kunna ge vid handen,
att jag skulle ansett, att de fonderade medlen skulle »undandragas produktionen». Något så besynnerligt har jag naturligtvis icke skrivit.
Givet är emellertid, att det innebär en viss svaghet att hos en offentlig
myndighet placera förvaltningen aven så stor del av nationens kapital,
som det här blir fråga om. Man har ju beräknat, att pensionsförsäkringsfonden, när det hela blir färdigt, skall uppgå till ett par miljarder,
och man lär väl ändå icke kunna komrna ifrån, att placeringen av dessa
miljarder riskerar att bli mindre produktiv än om dessa medel skulle
placeras genom det enskilda näringslivet. Dessutom är det naturligtvis
alltid en fara att lägga en så väldig finansmakt i några få personers
händer.
Allt vad jag hittills har sagt har emellertid icke för mig varit
några huvudsaker i problemet. Visserligen förefaller det mig ganska
viktigt, att man icke faller offer för den ohejdade optimisOl beträffande
socialförsäkringens nlöjligheter, som vanligen brukar förekomma, när
dylika frågor diskuteras, men jag har aldrig bestritt försäkringsmetodens
fördelar framför skattesystemets i hittills omnämnda avseenden. För
mig har huvudvikten legat på en helt annan sida av saken, nämligen
att det är omöjligt att göra en socialförsäkring i verklig mening allmän,
så att den omfattar alla eller ens en större del av de människor, som
man speciellt skulle vilja lämna en annan försörjning än den, som de
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hittills fått genom 'den gamla fattigvården. Det är olnöjligt att pålägga
de lägsta inkomsttagarna sådana premier, att de nå självförsörjning' eller
ens komma nära denna. All erfarenhet från beskattningen visar, att så
pass höga personliga avgifter, som det här skulle bli fråga om, äro så svåra
att driva in hos de lägsta inkomstgrupperna, att restantierna bli mycket
höga, och det hela blir då endast en dyrbar omgång till den vanliga skattemetoden. Detta visar också restantierna av de ytterligt blygsamma belopp, som vår nuvarande pensionsförsäkringslag föreskriver. Skall man
få en verklig försäkring, måste man sålunda begränsa den till de lager
av befolkningen, av vilka det finns någon möjlighet att taga ut tiliräckligt stora premier.
I den svenska pensionsförsäkringen har man icke velat begränsa
försäkringen, utan man har velat göra den så allmän som möjligt, och
för att kunna genomföra detta har man för de lägsta inkomsttagarna
sett sig nödsakad att använda båda metoderna, både försäkrings metoden
och skattemetoden. Oppositionen emot den kungl. propositionen år
191 3 riktade sig också emot det ringa försäkringsinslaget i de pensioner,
som skulle bli en frukt av denna s. k. försäkringsverksamhet. Jag säger
med flit »så kallade», därför att huvudparten av dessa pensioner kommer
i kostnadshänseende att bestridas alldeles på samma sätt som den gamla
fattigvården, d. v. s. med vanliga skattemedel. Detta förhållaande har
blivit ytterligare förstärkt urider de gångna tio åren och speciellt genom
de tråkiga verkningar, som penningvärdets förändringar haft på hela
appar~ten.
Avgifterna hava nämligen endast höjts för inkomster, som
ligga över 3,000 kronor, under det att de för alla inkomster därunder
äro desamma som förut, d. v. s. de, ha i realiteten minskats till 2/ 3 av
det ursprungliga beloppet. Däremot har den rena understödsdelen, som
är baserad på skattemedel, höjts ganska avsevärt i olika avseenden
speciellt genom 192 I års riksdagsbeslut. Generaldirektör af Jochnic1
säger, att den icke höjts så, att det kompenserar hela förändringen a\
penningvärdet, men i alla fall har proportionen mellan avgifts- ocr
understödsdelen högst avsevärt förskjutits till det sämre ur försäkrings
synpunkt. Under övergångstiden, innan pensionsförsäkringen är full'
utbyggd, spelar försäkringsdelen en ytterligt liten roll, men det blir j l
bättre undan för undan. Av de pensioner, som utdelade's år 1921, ut
gjorde avgiftspensionerna, som lämnas i satnband med pensionstillägg
till de nlindre bemedlade i medeltal kr. 3: 81. Det är ju nästan ingen
ting. Som sagt förbättras emellertid proportionen undan för undan
men övergångstiden är lång, och man har därför all anledning att räkn;
tned detta.
Också då man kommer fram till den tidpunkt, då pensionsförsäk
ringen är fullt utbyggd, blir försäkringsdelen mycket minimal. Det allr,
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högsta som avgiftspensionen - den del av pensionen, som· är byggd
'på försäkringsavgifterna - når upp till är omkring 200 kronor för en
inkomst, som icke överstiger 3,000 kronor, och då skall man ha varit
med hela tiden och hört till den högsta inkomstklassen. Har vederbörande däremot endast betalat grundavgiften, men gjort det under hela
försäkringstiden, får han en pension jag tänker härvid endast på
ålderdomspensioneringen - av ungefär 4 2 kronor om året. Då ~edel
värdet av fattigvårdsförsörjningen för närvarande är 457 kronor - 450
kronor på landet och 600 kronor i stad - förstår man hur pass litet
detta egentligen är. Det är dock en mycket stor del av pensionsförsäkringens klientel, som kommer att befinna sig i denna situation. Jag
har inga uppgifter om antalet, som ligger under 3,000-kronorsgränsen,
men det måste vara det övervägande flertalet. Hela pensionsförsäkringen
omfattade år 1921 - de sista siffror, som finnas - 3,5 miljoner människor. Av dessa hade över 2 miljoner en inkomst under 1,200 kronor
om året, och det var icke mindre än 1,600,000 som endast betalade
grundavgiften. Inför sådana siffror förstår man, att försäkringsdelen
betyder ofantligt litet.
Det kommer här dessutom in ett mycket allvarligt moment, nämligen restantierna. Enligt pensionsstyrelsens berättelse utgjorde restantierna år 1920 i städerna omkring 1/4 av de påförda beloppen, det varierade för olika inkomstklasser mellan 2 I och 26 %. 1920 var ändå ett
högkonjunkturår omslaget kom först i slutet av året - och man
undrar då, hur det ser ut för närvarande. Det finns icke några siffror
härom, men jag har hämtat en del uppgifter om förhållandena i Stockholm ur en motion av d:r Albert Carlsson i Stockholms stadsfullmäktige.
Enligt hans uppgifter ha restantierna år 1923 stigit till icke mindre än
i medeltal 36 %, d. v. s. mer än var tredje person i Sto.ckholm underlåter för närvarande att erlägga sina avgifter i lagstadgad tid och har
sålunda uteslutits från försäkringen. . I en rote, som omnämnes i motionen, steg procenten till 60, det var där alltså endast 40 %, som hade
erlagt -avgifterna i föreskriven tid. Jag vill skynda mig att tillägga, att
det är mycket bättre siffror för jordbrukskommunerna. Hur det kan
ställa sig för närvarande i dessa är naturligtvis svårt att säga med de
svårigheter, varunder jordbruket lider. De siffror, som jag här har
nämnt, visa dock, i vilken utsträckning vår obligatoriska försäkring. med
dess utomordentligt små avgifter är rent illusorisk. Den kan icke på
något vis säg3:s vara allmän.
Att det svenska pensionsförsäkringssystemet har blivit så pass
otillfredsställande beror, förefaller det mig, främst därpå, att man har
gjort en blandning av försäkringsmetoden och skattemetoden för de
lägre inkomsttagarna, en blandning, som icke ger någotderas fördelar
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tnen bådas avigsidor. Försäkringsdelen för med sig en väldig administrativ apparat för att få in alla dessa små avgifter. Det var ju
1,600,000, som endast betalade grundavgiften, och därtill komma ofantligt många, som icke komma upp till några större avgifter. Allt detta
skall bokföras och registreras, det skall läggas upp särskilda längder,
det s~all ske uppbörd och indrivning. Självfallet måste detta föra med
sig mycket stora kostnader. Man måste erhålla synnerligen goda resultat av försäkringsmetoden, om denna avigsida hos systemet skall kunna
uppvägas. Och till dessa kostnader komma då även kostnaderna för
de undersökningar och den kontroll av undersökningar som måste anordnas av pensionsnämnderna och av pensionsstyrelsen. De centrala
kostnaderna för pensionsförsäkringen uppgå för närvarande till 2, 15°,000
kronor om året. I denna siffra äro inbegripna kostnaderna för pensionsstyrelsen, för postsparbankens åligganden och en del andra sådana
poster, men ej kommunernas utgifter.
Inom parentes vill jag påpeka, att generaldirektör af Jochnicks
påstående, att jag skulle ha angivit dessa kostnader till fem miljoner,
är beroende på ett missförstånd. De överskjutande tre n1iljonerna utgjorde nämligen en avrundning på hela pensionsförsäkringssiffran, som
ju rörde sig om ett ofantligt belopp, och för vilken en sådan avrundning
var fullt tillåtlig vid den angivna approximationen. Det har ju för
övrigt visat sig, att denna säkerhetsmarginal snarare var för liten än
för stor. I varje fall har den icke alls något att göra med administrationskostnaderna.
Till dessa kostnader på 2, 150,000 kronor komma sedan komn1unernas kostnader för uppbörd och indrivning. Någon fixerad siffra
härpå kan svårligen åstadkommas, ty uppbörden av pensionsavgifterna
sker delvis i samband med uppbörden och indrivningen av skatterna,
och i vad mån arbetet med själva pensionsavgifterna medför en ökning
av arhetspersonal o. dyl. är givetvis svårt att säga. Nog torde man i alla
fall kunna säga, att det är mycket stora utgifter, som kommunerna här
få vidkännas. Vidare tillkommer det frivilliga arbetet i de 2,646 pensionsnämnderna, vilka utgöra en dubblering av fattigvårdsstyrelserna i
de olika kommunerna, samt en del visserligen smärre kostnader, vilka
sammanhänga med dessas arbete.,
För kapitalbildningen förefalla mig dessa smärre pensionsavgifter
spela en relativt underordnad roll, åtnlinstone i förhållande till de kost·
nader, SOlU indrivningen av avgifterna för med sig. Vi ha sålunda
olägenheterna av försäkringssystemet helt och fullt, men samtidigt ha vi
även skattesystemets svaghet, att man icke uppnår självförsörjning. ]
själva verket har man ju etablerat en understödsverksamhet av mycket
stora dimensioner och av i grund och botten samma karaktär som fat-
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tigvården. Jag tror, att det just är på denna punkt, som generaldirektör
af Jochnicks och mina meningsskiljaktigheter egentligen ligga. Generaldirektör af Jochnick bestrider till en början, att någon utvidgning av
understödsverksamheten kommit till stånd på grund av pensionsförsäkringen. Innan jag går vidare,' skall jag därför be att få lämna några
siffror.
När försäkringen kommer i jämvikt, ha pensionsavgifterna beräk·.
nats .komma att uppgå till omkring 85 miljoner kronor. Generaldirektör
af Jochnick har icke gjort någon invändning mot denna siffra, så att jag
förmodar, att den är tillnärmelsevis riktig. Härtill komma pensionstillägg och understöd, sålunda utgifter av rena skattemedel. Jag har
där ingen annan siffra att gå efter än den, som inflöt i propositionen
till 192 I års riksdag, eller 80 miljoner kronor om året. Nu vidtog. riksdagen åtskilliga förändringar, som skulle medföra besparingar, och jag
trodde mig därför kunna nedsätta beloppet till 60 miljoner. Det anser
generaldirektör af Jochnick vara ett för lågt belopp, hur pass mycket
för lågt är naturligtvis omöjligt för mig att veta. Den rätta siffran
ligger sålunda mellan 60 och 80 miljoner. Tillsammans skulle alltså
mellan 145 och 165 miljoner om åre~ utgå i pensioner.
För att icke förlänga mitt anförande skall jag alldeles bortse från
avgiftspensionerna och endast hålla mig till understöden av vanliga
skattemedel. För närvarande uppgå enligt statsverkspropositionen pensionstil1äggen och. understöden till 28 miljoner kronor om året. Lägger
man härtill adn1inistrationskostnaderna o. s. v. för pensionsförsäkringen,
kommer man upp till en utgift av något över 30 miljoner i årets budget.
Hela den sociala huvudtiteln uppgår i år till ett belopp av 76,600,000
kronor, varav alltså understöden och pensionstilläggen sluka 30 miljoner.
Detta belopp kommer år från år att växa. Hela vår statliga medicinalbudget uppgår för året icke till mer än 23,700,000 kronor, och de statliga
utgifterna för landsstat och polis uppgå till 5,800,000 kronor. Naturligtvis
tillkomma här även" kommunala kostnader. Jag undrar icke på om finansministrarna och vederbörande i övrigt se med en smula bekymmer på
situationen. Utgifterna växa automatiskt, allteftersom nya årsklasser
komma in, till något mellan 60 och 80 miljoner; och denna gökunge i
socialdeparten1entets stat skulle då ha trängt ut allt annat, om icke boet
- genom ytterligare skatter - gjorts ofantligt mycket rymligare än
för närvarande. Ur statsfinansiell synpunkt är detta alltså en ganska
allvarlig fråga.
Generaldirektör af Jochnick anser emellertid, att dessa kostnader
. motsvaras av inskränkningar i den förutvarande fattigvården, och han
kommer till den slutsatsen, att det icke är sannolikt, att någon utvidgning av understödsverksamheten hittills har åsamkats av pensionsför-
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säkringen. Jag har också, som jag tycker i mycket bestämda och klara
ordalag, påpekat den möjligheten, att fattigvårdskostnaderna givetvis
kunna komma att minskas på grund av pensionsförsäkringens understöd.
Generaldirektör af Jochnick har i detta satnmanhang gjort en mycket
intressant enquete hos ett 4o-tal personer ute i orterna över hur pensionsförsäkringen kan ha inverkat på fattigvårdskostnaderna, och han
drar en del slutsatser av denna. Sålunda påpekar han säkerligen med
all rätt, att det är en mycket stor skillnad mellan land och stad i fråga
om pensionernas effektivitet. Det är givet, att pensionerna räcka mycket
bättre till på landsbygden än i städerna. -Hans .sagesmän uppgiva också,
att fattigvårdskostnaderna på sina håll inskränkts högst väsentligt, och
att det t. o. m. finns socknar, där man knappast har någon fattigvård
kvar. Han framhåller,' att då 80 % av pensionsförsäkringen gäller lands··
bygden~ är detta ett viktigt resultat. Frågan är dock naturligtvis, hur
pass typiska de fall äro, som de '40 uppgiftslämnarna ha beskrivit. Vi
ha ju icke mindre än 2,646 pensionsdistrikt, och det beror på vilka av
·dessa, som uppgifterna gälla. Generaldirektör af Jochnick påpekar också
sj älv, att förhållandena naturligtvis äro mycket olika i städerna.
Att döma av officiella siffror förefaller det, som om dessa upp·
.gifter för närvarande skulle ha rätt liten betydelse, då det gäller att
visa de faktiska förhållandena. Vår fattigvårdsstatistik visar sannerligen
icke någon nedgång i fattigvårdens omfattning. Antalet understöds·
tagare var år 1914 251,000, vilket antal ~r 1922 hade vuxit till 274,000,
av vilka 158,000 tillhörde landsbygden. Dessa understödstagare omfatta
icke enbart samma kategorier som pensionsförsäkringens pensionärer
- det finns ingen möjlighet att urskilja de olika kategorierna i statistiken - men det finns väl ingen särskild anledning att antaga, att de
andra kategorierna vuxit mera än åldringarna och invaliderna, som pensionsförsäkringen tar hand om. De kommunala kostnaderna för fattigvården ha ökats från 28 miljoner kronor år 1913 - i nuvarande penningvärde omkring 40 miljoner kronor - till 68 miljoner år 1919. Ändå
var 1919 ett högkonjunkturår. Det finns tyvärr icke några senare siffror,
ty den kommunala finansstatistiken är bedrövligt på efterkälken. År
1919 hade emellertid icke den nya fattigvårdslagen, som generaldirektör
.af Jochnick åberopar, kunnat på något sätt inverka, ty den antogs 1918
och har icke kunnat påverka siffrorna för år 1919. För närvarandE
tror jag därför man med säkerhet kan säga,' att pensionsförsäkringen
icke avsevärt inskränkt fattigvården. Man kan naturligtvis icke säga
om ökningen hade blivit ännu större, om icke pensionsförsäkringer
hade kommit till, men det förefaller av olika skäl knappast sannolikt.
Hur det komnler att ställa sig i framtiden, då pensioneringer
blivit färdig, och hur mycket av enskilda understöd som kunnat dras iI
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till följd av pensionsförsäkringen, är givetvis omöjligt att säga, vilket
jag också mycket starkt strukit under i min artikel. Emellertid tror
-jag nog, att man får stanna vid vad som sagts i det norska förslaget
till ålderdomspensionering - detta förslag kan ju icke på något vis
misstänkas för några svartmålningar - att en pensionering blir icke
blott en omläggning av redan existerande utgifter, utan den komnler
även att öka dessa, eftersom pensionerna icke komma att helt avlösa.
de enskilda understöden och kanske icke heller de hittillsvarande offentliga utan komma att betraktas såsom tillägg till dessa.
Generaldirektör af Jochnicks andra invändning gäller mitt påstående
att pensionstil1äggen i grund och botten äro väsentligen lika den gamla
fattigvården. Dels räknar han som motbevisning upp vissa olikheter i
villkoren för pensionernas utgående och för fattigvårdsunderstödens utlämnande, dels åberopar han, att folkmedvetandet är på det klara med
att folkpensioneringen är något helt annat än den gamla fattigvården.
Det senare förefaller mig knappast vara något bevis, eftersom folkmedvetandet kan vara misslett, och förleder man folket att betrakta vad
som fakti$kt är understöd av andras inkomster såsom varande självförsörjning, har det naturligtvis också sina sidor. Att förneka skillnaden
mellan pensionslagens och fattigvårdslagens bestämmelser kan naturligtvis
icke falla någon in. Men frågan är, om det är någon väsentlig, principiell skillnad mellan pensionstilläggen och fattigvårdsunderstöden. Jag
skulle vilja framhålla några väsentliga likheter mellan dem. Båda äro
icke baserade på självförsörjning utan äro understöd av allmänna
skattemedel, sålunda av andras inkomster. Båda äro icke grundade på
ökad sparsamhet och ökad kapitalbildning. Båda formerna av understöd
tillkomma endast medellösa. Fattigstrecket finns alltså i båda fallen, vilket
är en viktig sak ur psykologisk synpunkt. Båda äro vidare grundade
på behovsprincipen. Som bekant göras också vissa avdrag å pensionstillägget i förhållande till vederbörande pensionärs egna inkomster. Det
finns även vissa värdighetsbestämmelser beträffande pensionstil1äggen,
vilka jämte inkomstuppgifterna nödvändiggöra allehanda undersökningar
från pensionsnämnderna~ sida, och dessa undersökningar torde icke till 'sin
karaktär avsevärt skilja sig från de undersökningar, som företagas av fattigvården. Pauperiseringsfaran föreligger i ena fallet lika väl som i det andra.
Sedan generaldirektör af Jochnicks genmäle blivit publicerat, har
jag fått mottaga en mängd både muntliga och skriftliga meddelanden
och bekännelser rörande olika personers uppfattning orn denna fråga,
icke minst från pensionärer. De äro ofta, mer eller mindre berättigat
naturligtvis, förargade över pensionsnämpdernas undersökningar och deras
sätt att gå till väga.
Båda formerna av försörjning utgå vidare numera efter den nya

12

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN

18

JANUARI

1924

fattigvårdslagens tillkomst såsom en rätt. Efter vad flera av mina sagesmän särskilt från landsbygden ha sagt mig, håller också denna rätt på
att intränga i folkmedvetandet på samma sätt som rätten till pension.
Fattigvården är icke längre en nådegåv~, som det sägs i generaldirektör
af Jochnicks artikel, utan den är en rätt.
Det förefaller mig alltså, som om pensionstilläggen och fattigvården skulle vara av i grunden alldeles samma natur. Skillnaden ligger
egentligen i vad jag skulle vilja kalla de rättsliga utanverken, lagbestämmelser, vilka lika väl kunna föreskrivas för den ena sortens understöd som för den andra, och vilka kunna vara lika lämpliga eller
olämpliga i båda fallen. Den väsentliga' skillnaden på denna punkt är
givetvis den, att pensionstilläggen utgå efter bestämda regler, under det
att man i fattigvården är mera fri att laga efter läglighet. Den förra
metoden n1edför självfallet mera trevnad och säkerhet för de sökande
än den senare, under det att denna återigen är mindre schablonmässig
och därför medför större effektivitet och smidighet. Man har här det
vanliga dilemmat mellan formella rättsregler å ena sidan och ett mera
~ubjektivt handhavande å den andra. Det blir alltid en omdömesfråga,
hur man skall värdesätta dessa bäda saker och avväga deras fördelar
och nackdelar mot varandra. Den omdömesfrågan blir utslagsgivande
för den ställning, som man intar till frågan, huruvida man bör ha pensionering med vanliga skattemedel eller nöja sig' med den vanliga fattigvården. Däremot har den ingenting att göra med frågan om den svenska
pensionsförsäkringens nuvarande konstruktion. Vad som därvidlag förefaller ganska klart är} att det svenska blandade systen1et, med små försäkringsavgifter för de lägre inkomsttagarna, med därav följande kostsam
adluinistration utan att man ändå kan åstadkomma självförsörjning, blir
olämpligt, därför att det icke ger tillräckligt gott resultat i förhållande
till de kostnader, som systemet för med sig. Jag är alldeles ense med
överdirektör Laurin i ha~s föredrag, att de minsta pensionsavgifterna
borde bort. för att förenkla administrationen. Var inkomstgränsen skall
sättas, får naturligtvis bestämmas efter särskild undersökning.
Om den obligatoriska försäkringen över ,huvud har någon raison
d' etre eller icke} med andra ord frågan om frivillig eller obligatorisk
försäkring, kan jag icke ge mig in på, men det är nog så, att det finns
en del skäl, som tala för obligatorisk försäkring ifråga om de övriga
inkomstgrupperna. Då böra emellertid avgifterna sättas så höga, att
man får en verklig självförsörjning. Det förefaller mig också klart, att
man kan gå djupare ned i inkomstklasserna, om man nöjer sig med löntagarförsäkring, så som ifrågasattes av oppositionen 1913. Nästa fråga
gäller då försörjningen av dem, som komma under inkomstgränsen.
Enligt min mening tala avgörande skäl för att man bör slå ihop de nu·
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varande pensionsnämnderna med fattigvårdsstyrelserna till gemensamma
understödsorgan för alla, som i alla fall icke kunna erhålla sin försörj ning
genom försäkring, gärna då med något annat namn på dessa understödsorgan, om man anser ordet fattigvård olämpligt och på något sätt vill
använda ordets makt över tanken för att få en dylik anordning genomförd. Inom denna understödsverksamhet borde också pensionsformen
kunna användas i lämplig omfattning. För närvarande ha vi ju kommunala pensionstillägg, som utgå inom fattigvårdens ram.
H,äremot invänder generaldirektör af Jochnick, att pensionsstyrelsens
pensioner hålla folket ifrån fattigvården. Pensionerna ge dem en hjälp
till självhjälp, varför den nuvarande dualismen är särdeles lämplig och
nyttig. Jag kan icke finna, att det resonemanget håller streck, ty
pensionerna utgöra endast en annan form för fattigvård och understöd
och överföra därför pensionstagarna endast från ett slags fattigvård till
ett annat, som i många fall kan ur samhällssynpunkt vara sämre än det
förra. Det kan också vara till skada, om man låtsar, att pensionerna
äro vad de icke äro, nämligen något annat än understöd av i grund
och botten samma karaktär som fattigvården. Hjälp till självhjälp är
för övrigt just programmet för den moderna fattigvården, och det är
också något, som är lättare ~tt åstadkomma genom personligt arbete än
genom schablonmässigt utdelande av understöd.
En annan synpunkt, som jag lägger en viss vikt vid, är den, att
j ag tror det är ganska orättfärdigt att på detta sätt dela en understödsverksamhet i två olika kategorier, en »bättre», representerad av pensionstilläggen från pensionsstyrelsen, och en »sämre», som erhålles genom
fattigvården. Om den ene understödstagaren är värdigare än den andre
är ju mycket svårt att avgöra, och jag tror, att man i många fall ej
kan göra det. Jag anser det icke riktigt att sätta pariasstämpeln på en
del av understödstagarna och stämpeln av social ovärdighet på denna
del av verksamheten. Vår nuvarande fattigvård har i alla fall kommit
till resultat, som vi alla glädja oss åt, som äro intresserade av dessa
saker. Det är denna stämpel, som den moderna fattigvårrlen vill komma
ifrån utan att ge efter på kontrollen och varsamheten. OCk"':~ ur denna
synpunkt skulle en sammanslagning vara synnerligen lämplig.
Härtill kommer, att denna enligt mitt förmenande skulle medföra
högst väsentliga besparingar, betydligt mera effektiv användning av tillgängliga medel och avsevärd förenkling av administrationen. Pensionsstyrelsen skulle icke blott befrias från hela försäkringsverksamheten för
alla personer under en viss inkomstgräns utan också från den tidsödande
-och kostsamma kontrollen av själva understödsverksamheten. Man skulle
komma ifrån den dubblering av understödsverksamheten, som för närvarande äger rum därigenom, att vi ha en fattigvård, som administreras
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av -pensionsstyrelsen, och en annan, som admini$treras av de kommunala
lllyndigheterna under inspektion från socialdepartementet. Jag tror även,
att om man fick över det hela på den kommunala bogen, skulle det
betyda en bättre kontroll än den pensionsnämnderna kunna. utöva. Det
har. säkerligen utförts ett mycket uppoffrande och stort arbete i dessa,
men man har dock från många håll hört, att det är si och så med de
resultat, som uppnås. Det är olika på olika orter, det erkänner jag
gärna. Men det förefaller mig under alla förhållanden uppenbart, att om
verksamheten skötes aven nätnnd, som måste gå till stadsfullmäktige
eller kommunalstämman för att begära anslag till sin verksamhet, komma
faktiskt pengarna att skötas på ett bättre sätt än vad fallet nu är inom
pensionsnämnderna. Härtill kommer, att nian genom en samlnanslagning
skulle använda den större erfarenhet och den tjänsteorganisation , som
finnas i den gamla fattigvården.
Jag tror av dessa skäl, att det är alldeles nödvändigt att få till
stånd en decentralisering och en kommunalisering av verksamheten. När
vår första fattigvårdslag antogs, _uttalade riksdagen, att visserligen var
fattigvården ett statsändamål, men den borde i alla fall skötas av kommunerna, .ty det var det enda möjliga sättet att ordna kontrollen. Detta
tror jag gäller än i dag. Jag tror, att den centrala kontroll, som utövas
av pensionsstyrelsen, och som är mycket tidsödande och mycket kostsam, aldrig kan bli av samma värde som den kommunala kontrollen.
Den decentraliserade förvaltningen kan vidare taga hänsyn till ortens
förhållanden och till individuella förhållanden och använda medlen därefter. Den behöver icke göra det på ett så schablonmässigt sätt, som
ett statligt pensionssystem alltid kommer att göra. Den kan använda
pensioner i samband med andra hjälpformer. Den kan t. ex. hänvisa
en pensionär till ett ålderdomshem, om han behöver komma dit. Jag
tycker icke, att det är oriktigare, utan tvärtom att det är lika bra som
att hänvisa en invalid till en sjukvårdsanstalt i stället för att ge honom
pension. De tillgängliga medlen kunna på detta sätt bli mera effektivt
använda, icke minst på grund av den personliga hjälpverksamhet, som
pågår inom den moderna fattigvården.
Enligt den nuvarande pensionslagen finns det en möjlighet a.tt
minska pensionerna, -om vederbörandes inkomster ha ökats, men det har
sagts mig - jag har själv icke haft arbete i någon pensionsnämnd att det förekommer i mycket liten utsträckning, och att' man i varje fall
säkerligen skulle kunna spara mycket redan därigenom, att man minskade
pensionerna för personer, som fått sin ekonomiska ställning förbättrad
och därför icke längre äro i samma behov av sina pensioner. Jag kan
sålunda icke förstå 'annat än att en överföring av Pensionsstyrelsens
understödsverksamhet till den kommunala fattigvården skulle medföra
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många olika riktbetydligt minskade kostnader och bättre resultat
ningar.
En. svårighet, som jag icke hinner ge mig -in på här utan endast
omnän1ner i förbigående, är den kommunala skatteutjämningsfrågan. Det
vållar naturligtvis besvärligheter, om man skall återföra dessa utgifter
till kommunernc.. men jag kan dock icke förstå annat än att detta är
en fråga, som : alla fall måste lösas. Vårt statsbidragssystem till den .
kommunala verksamheten är faktiskt under all kritik, och jag förmodar,
att alla äro på det klara med, att en ändring härvidlag måste ske. Om
en verksamhet är av den natur, att den bäst skötes kommunalt, förefaller det mig, att så också bör ske, och frågan om skatteutjärnning.
mellan kommunerna får bli en fråga för sig, som man i alla fall får lov
att klara upp.
Generaldirektör af Jochnick har klagat över bristen på praktiska
uppslag i min artikel. Jag vet ej, om den som var med om oppositionen 1913 mot det föreliggande systemets grunder och anser dessa
från början 'fullkomligt felaktiga kan anses vara skyldig att låta sin kritik
följas av dylika positiva förslag. Här är nu emellertid ett. Jag tar för
givet, att nlitt förslag n1öter åtskilliga tekniska svårigheter, men det
kanske i alla fall tål att tänkas på och att diskuteras.
Jag framhärdar alltså i min uppfattning, att en socialförs~kring
av den svenska pensionsförsäkringens typ, som vill omfatta' alla och
som i alla fall, säga vad man vill, från början hade till mål att avskaffa
den. gamla fattigvården och därför lades så brett som skedde, alltid med
nödvändighet måste komma att övergå till en eller annan form av understörlsverksamhet av i grunden likartad beskaffenhet med vår förutvarande fattigvård. Jag anser, att man bör taga konsekvenserna av
dessa faktiska förhållanden, som man aldrig kan komma ifrån, vid organisationen av ålderdoms- och invaliditetsförsörjningen. I annat fall kommer man till de olämpliga och onödigt kostsamma former, som vi ha
gjort här i landet. Generaldirektör af Jochnick har i sin artikel instämt
i vad j ag tidigare har yttrat, att man borde låta detta vara detta, borde låta
pensionsförsäkringen vara pensionsförsäkring och fattigvården fattigvård.
Om han ,verkligen vill tillämpa denna goda grundsats, skola' vi säkert
komma överens.
Härefter yttrade sig:
Docenten J. 'W. Nordenson : Som professor Bagge nämnde, har han
samrått med luig ifråga om 'sina anmärkningar mot pensionsstyrelsens sjukvårdande verksamhet, och han har bett mig med några ord bemöta den
kritik, som framkommit i en P. M., SOln pensionsstyrelsens överläkare, professor Forssner, på pensionsstyrelsens uppdrag har utarbetat. Den tvist,
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som hä: r~.de~ ellan B~ggeo och Forssner gäller följande fråga: Bagge säger,
att soclalforsakrlngens sJukvardande verksamhet desorganiserar den allmänna
sjukvården. Forssner förnekar, att så är fallet, åtminstone ifråga om pensions..
styrelsens verksamhet, som han anser vara ett mycket gott komplement till den
allmänna sjukvården, ett komplement, som man har anledning vara tacksam för,
därför att det är tillkommet utan anlitande av skattemedel. Är emellertid den
verksamhet av sjukvårdande art, som pensionsstyrelsen bedriver, oberoende av
skattemedel? Professor Bagge har nyss varit inne på denna fråga och jag ansluter mig till honom i den uppfattningen, att man måste likställa dessa medel
med skattemedel. Det är visserligen fråga om pensionsavgifter, men dessa äro
obligatoriska, och de utgå till och med mera oberoende av det ekonomiska
läget än skatterna, om man så vill, ty de betalas i vissa fall av underlåtenhet
av kommunerna. Man måste också komma ihåg, att i den mån som avgifterna
icke räcka för dess ändamål, får pensionsstyrelsen tillskott av skattemedel.
Det deficit, som blir en följd av att en del av avgifterna gå till sjukvårdande
verksamhet, ersättes sålunda med skattemedel. Jag anser det därför vara väl
formalistiskt att förneka, att dessa medel äro att likställa med skattemedel.
Gnl man nu anser, att dessa medel måste likställas med skattemedel, blir
frågan den: Hur ställer sig den sjukvårdande verksamhet, som utövas genom
pensionsstyrelsen, till de principer, enligt vilka staten över huvud taget annars
befattar sig med den gren av sjukvård, det här gäller, nämligen sluten kropps..
sjukvård? Granskar man de principer, som därvidlag äro rådande, finner
man, att staten lämnar så gott som all sluten kroppssjukvård åt landstingen
och de större städerna, och att man följer den principen, att den vårdade
själv alltid skall betala någon del av sjukvården, vanligen ungefär en femte..
del; vid förfall för honom betalar fattigvården.
Dessa två principer datera sig delvis ända från Vasatiden. Det har
gjorts i huvudsak tre undantag från dem, nänlligen ifråga om spetälskevården,
epidemivården och tuberkulosvården. Spetälskevården har helt och hållet
flyttats över på staten, under det att epidemi- och tuberkulosvården skötes
av kommunerna med statsbidrag. Då staten har givit dessa bidrag, har det
emellertid skett under uttryckligt framhållande av att denna vård egentligen
vore en komnlunal angelägenhet, och att staten egentligen icke skulle befatta sig med densamma, men att staten, då det gällde allmänfarliga sjukdomar av detta slag, ansett sig böra träda hjälpande emellan. Anledningen
till fastställandet av dessa båda principer är naturligtvis den, att den komlnunala förvaltnin gen kan förväntas bli billigare, och att påläggandet av vissa
avgifter på de enskilda i viss mån verkar hämmande på framställandet av
krav å sluten kroppssjukvård.
I bjärt motsats till d~ssa principer stå nu de principer, som staten följer ifråga om pensionsstyrelsens sjukvårdande verksamhet. Här är det icke
fråga om allmänfarliga sjukdomar utan om kroniska sjukdomar av allehanda
slag, och kostnaderna för vården bäras så gott som uteslutande av staten,
till någon liten del av kommunerna. Är det då berättigat, att staten, som
undandrar sig så gott som alla bidrag till kroppssjukvård i allmänhet, med
ganska rund hand bidrar till den sjukvård, som bedrives genom pensionsstyrelsen? Ja, för att besvara denna fråga får man undersöka, om den kommunala sjukvården är tillfredsställande ordnad eller icke, och om krav av
viktigare art än dem, som pensionsstyrelsen tillfredsställer, tillbakasättas därigenom, att staten icke lämnar något bidrag och kommunerna icke mäkta
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utsträcka sin sjukvårdande verksamhet. Kommunernas sjukvård kan karakteriseras så, att den så att säga primära sjukvården, den allmänna vården,
som ges på odelade lasarett och sjukstugor, är väl tillgodosedd,',under det att
däremot den mera differentierade sjukvården är ganska otillfredsställande ordnad. Jag syftar här på sjukvården för invärtes sjukdomar, för ögon- och
öronsjukdomar och barnsjukdomar samt den sjukvård, SOlU ges åt barnbördskvinnor. Tuberkulosvården är relativt välordnad, men beträffande epidemivården brister det åtskilligt. Statsmakterna antogo år I '-J 18 en epidemi] ag,
som drar upp ramen för den epidemivårc1, som vi skola ha i landet. Man
lnåste ju säga, att epidemivården är ett sjukvårdsbehov av hög rang, och att
det är ytterligt 'viktigt, att vi få den ordnad. Att så är fallet, har staten erkänt genom antagandet av denna epidemiiag. Det var från början meningen
att söka genomföra denna på tio år, men tiderna äro nu sådana, att det icke
går. Komtnunerna digna i många fall under sjukvårdskostnader, och Norrbottens län har måst ingå till Kungl. Maj:t med framställning om uppskov.
Landstingsskatten är i detta län för närvarande uppe i kr. 2: 80, medan den
exempelvis i Mahnöhus län utgör kr. I: 2 S, i Uppsala län kr. I: 44 och i
Kopparbergs län kr. I: 90. Man förstår inför dessa siffror, att Norrbottens
län icke har kunnat uppfylla sin andel av progralnmet. Borde icke nu staten
under sådana förhållanden tillskjuta medel till dylika i sjukvårdshänseende
ytterligt illa lottade län? Norrbottens län är för övrigt ett farligt län från
epidemisynpunkt, eftersom det ligger intill den farliga gränsen till Finland.
~rrots att i Norrbottens län alltså behovet av bättre vård är synnerligen
trängande, har staten ej haft råd att träda emellan, och saken har måst skjutas
upp. Samtidigt har emellertid staten råd att genom pensionsstyrelsen taga
hand om sjukvårdsbehov, som äro av långt mindre vikt, såsom vård för neurasteni,
kroniska magsjukdomar, blodsjukdomar etc. ,Detta kan väl ändå icke sägas
vara annat än ett tecken på desorganisation i vårt sätt att sköta sjukvården.
Jag framhöll, att exempelvis barnsjukvården är mycket illa tillgodsedd.
D'enna sjukvård är dock av den allra största betydelse för förebyggandet av
en hel del kroniska sjukdomar, vartill grunden ~ägges i barnaåren. Att åtminstone i länens residensstäder ha barnsjukhus, som kunde bli centraler för
barnasjukvården i länen, det ha vi icke råd till, men när vederbörande en,
gång bli invalider, ha vi råd att taga hand om dem och försöka förbättra
dem något. På samma sätt förhåller det sig i fråga om invärtesavdelningar,
som kunde omhändertaga reumatici i ett tidigt stadium.
I sarnband hänned står en rent medicinsk fråga, llälnligen frågan om
lämpligheten av att ha enbart neurastenici tillsammans på en anstalt. Det
är en fråga, SOlU jag icke ingående kan uppehålla mig vid men vill blott
påpeka, att medicinalstyrelsen är emot detta tillvägagångssätt, nlen pensionsstyreIsen är för detsaml11a. Den högsta medicinska auktoriteten säger alltså
ett, pensionsstyrelsen gör ett annat. Det är också en organisatorisk egenhet
i denna sjukvårdande verksamhet.
,
Ett annat område av pensionsstyrelsens verksamhet består däri, att
styrelsen förmedlar sjukvård till redån befintliga kommunala och statliga anstalter, och det sker på det sättet, att en person, som anser sig ha en sjukdom av sådant slag, att han framdeles kan behöva pension, vänder sig till
pensionsnämnden, SOln genom pensionsstyrelsen förmedlar ett understöd, så
att vederbörande får resa till ett sjukhus av lämpligt slag. Jag har vid det
sjukhus, där jag tjänstgör, haft att göra med ett sådant samarbete med pen2'-'2430.
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sionsstyrelsen, och jag skall be att få anföra ett exempel på hur det ter sig.
exempelvis begäran om vård för en flicka, som var vindögd, och
sjukvården skulle avse att återställa hennes arbetsförmåga. Vad är det emellertid för' arbetsoförmåga, som skall återställas, om en vindögd flicka blir
opererad, förutsatt att hon icke skall bli filmaktris e. dyL? En mängd av de
fall, som komma till mig, äro rena glasögonfall. De läkareintyg, man får,
äro rätt skarpt formulerade, exempelvis så, att Oln sökanden kan komma till
en ögonspecialist, kan han bli frisk och självförsörjande. Det är dock alldeles klart, att innan pensionsstyrelsen skickar personen ifråga till ett sjukhus., måste den införskaffa nya uppgifter ifrån läkaren för att kontrollera, att
·ett verkligt behov föreligger. Nu få vi in det ena fallet efter det andra,
där behJndlingen har bra liten betydelse för arbetsförmågan, och S0111 n1an
kan göra mycket litet åt. I allmänhet få de ett par glasögon och få sedan
resa hem.
Vi ögonläkare ha under lnånga år försökt få en ögonläkare stationerad
i något av de norrländska länen, nlen det har icke funnits någon möjlighet
därtill. Staten bidrar icke till något sådant, utan det få landstingen. sköta
själva, och landstingen ha svårt att var för sig komma ut med medlen liksom att organisera saken tillsammans. Nu skickar pensionsstyrelsen ned sina
patienter till Uppsala eller Stockholm, järnvägsstyrelsen skickar också sina
ögonsjuka hit ned, och armen skickar sina till Gävle. Allt detta skickande
skulle naturligtvis kunna undvikas, onl lnan fick en läkare där uppe, som
skötte om saken åt samtliga verk. Denna splittring på olika verk och icke
minst den omständigheten, att pensionsstyrelsen på sitt håll drager medel
från andra sjukvårdsändamål, visar just vikten av att få en enhetlig organisation, som har kraft och möjlighet att taga initiativ.
Jag har gått in litet på dessa detaljer, därför att det är med dem som
bakgrund, som man skall se den föreliggande tvisten mellan professor Bagge
och pensionsstyrelsen. Professor Bagge har påstått, att det råder en dualism
mellan den allmänna sjukvården och pensionsstyrelsens sjukvård, och att pensionsstyrelsen endast tar hänsyn till frågan: Kan en person få ökad arbetsförmåga eller. icke? Härpå svarar professor Forssner, att precis samlna upp·gift· har den allmänna sjukvården, och han citerar som belägg härför lasaretts~
stadgan. Han citerar emellertid ofullständigt. Den allmänna sjukvården har
enligt lasarettsstadgan tre olika mål: I) att bota, i vilket fall uppgiften sammanfaller med pensionsstyrelsens, 2) att lindra - det står uttryckligen i lasarettsstadgan, att vården har till uppgift att lindra sjukdom hos obotligt sjuka och 3) att förebygga. Sinnessjukvården och epidemisjukvården äro till stor
del förebyggande. Vid en sjukvårdsinrättning måste man också arbeta efter
alla tre linjerna. Detta har också blivit framhållet i det betänkande, som
avgivits av sakkunniga för va,nförevården. Den lindrande vården kan också
ha stor ekonomisk betydelse på grund av. den lninskning i olust och obehag
för omgivningen, som den kan 11ledföra, och jag behöver icke gå in på,.
att även den förebyggande sjukvården har stor vikt i ekonomiskt avseende.
Att pro essor Bagge i sin artikel sagt, att en rationell sjukvård skall vända
sig till alla vårdbehövande, tyder professor Forssner så, att han sagt, att alla
sjukvårdskrav skola tillgodoses, men professor Bagge framhåller litet längre
fram, att alla sjukvårdsbehov skola kunna fritt konkurrera om de' medel, som·
kunna ställas till sjukvårdens förfogande. Sedan måste naturligtvis de olika
behoven vägas emot varandra, och då får det nlindre viktiga stå tillbaka för
Jag." fick
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ett mera trängande behov. Hur är det nu? Jo, vissa sjukvårdsbehov äro
genom pensionsstyrelsens verksamhet ytterligt väl tillgodosedda, under det att
andra, som vid vägning, säkerligen skulle gå före, nu få stå tillbaka.
Tvisten gällde som sagt frågan: organisation eller desorganisation. Professor Forssner bestrider, att det råder någon desorganisation, men det finns
ändå ett litet erkännande i motsatt riktning i hans skrift. Han säger på
sid. 4 och i början av sid. 5, att vi skola pröva oss fram, att vi icke skola
ha organisation för organisationens egen skull~ och att det icke är något fel
i och för sig, om utvecklingen till en viss tid söker sig utanför den bestående
organisationens ram, utan att detta t\'ärtom otta är nödvändigt. Nya samhällskrav skola fyllas därigenom, att man försöker pröva sig fram, och sedan,
säger han, är tiden kommen att undersöka, om icke allt 'med fördel kan sam·
manföras till en organisation. Han erkänner alltså här själv, att en central
organisation för sjukvården dock är det rätta, och att vi skola gå genanl
desorganisation till organisation. Ivlen det är just detta, som jag velat framhålla, näolligen att det är ytterst viktigt, att vi här i landet få ett centralt
aktivt sjukvårdsorgan, som kan taga initiativ i större utsträckning gentemot
landstingen än vad medicinalstyrelsen nu kan göra.
Professor Forssner säger vidare, att vi skola pröva oss fram, d. v. s. arbeta
efter den experimentella metoden, och att vi icke skola arbeta efter pa förhand
vid skrivbordet uppgjorda plan'er. Ett experiment är givetvis den allra förnämligaste formen för sökandet av sanningen, men ett experin1ent förutsätter dock
skrivbordsarbete, nämligen ifråga om själva planeringen. Det måste finnas en
plan, efter vilken vi skola pröva. Vidare är att märka, att dessa experiment
också borde bearbetas. Ett ganska intressant experiment i pensionsstyrelsens
verksamhet är neurastenivården. Den har, som jag nämnde, kommit till emot
lnedicinalstyrelsens yttrande, och en av våra främsta auktoriteter på detta område,
den nu avlidne prof. Friberger, 'framhöll, att man borde blanda upp de nervsjuka
med verkligt sjuka, så att de få se andra sjukare än sig själva. Jag vet icke,
Oln pensionsstyrelsen gjort så.
Det skulle vara ytterst intressant att få en statistik över pensionsstyrelsens resultat. J ag har skrivit till pensionsstyrelsen
om denna sak men fått till svar, att ännu föreligga inga bearbetade resultat.
Det är dock snart tio år, som pensionsstyrelsen bedrivit denna verk·
samhet, och det vore ytterst viktigt, att man verkställde en sådan bearbet..
ning av de försök, som äro gjorda. En viktig förutsättning för bedömandet
av pensionsstyrelsens verksamhet är nämligen att se, om man verkligen vid
dessa vanskliga kroniska fall kan ernå bestående resultat.
Jag vill även framhålla, att en central myndighet också därför skulle
vara av vikt, att den skulle sätta in pengarna på e,tt tidigt stadium. Det
är ju alldeles självklart, att ju tidigare man kan sätta in botemedel vid en
sjukdom, desto större utsikt har man att kunna förebygga invaliditet.
Vad jag här har yttrat skulle lätt kunna uppfattas såsom en kritik 1110t
pensionsstyrelsen, men det är naturligtvis icke pensionsstyrelsens fel, om här
förekomma förhållanden, som icke äro sådana, son1 de borde vara. Pensionsstyrelsen sitter lTIed pengarna och ser de sjuka, som den har att taga hand
om, och det är från dess synpunkt alldeles självklart, att den använder
pengarna på detta sätt. Felet ligger i planeringen av det hela, att man alltså
låter en stor mängd lTIedel gå till dessa sjuka, under det man har ytterligt
svårt att få medel till andra sjuka. Jag erinrade om de inskränkningar, som
måst .göras ifråga om epidemivården. I remissdebatten påpekade professor
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Petren de missförhållanden, som finnas i fråga om sinnessjukvården, där massor av sjuka icke kunna få någon vård. Visserligen kan man icke bota
sjuka av detta slag, Inen man kan förebygga åtskilligt. Jag tänker icke blott
därpå, att de sinnessjuka kunna begå våldsdåd och dylikt, utan jag tänker
även på alla de falniljer, som skola vårda sådana sjuka hemma, vilka ge dem
ett stort besvär och lägga ett förfärligt tryck på dem.
Frågan är nu, vad vi skola göra åt allt detta. Jag skulle för min del
vilja säga, att man borde tänka sig en revision av pensionsstyrelsens sjukvårdande verksalnhet. Jag vill dock på förhand säga ifrån, att jag icke tror.
att en sådan revision skulle ge så lnycket, därför att vi ha redan dessa anstalter, vi ha det hela i gång, och det är ju nu ingen rnening i att lägga ned
verksamheten. Det säges enlellertid i pensionsstyr elsens P. ~v.L, att det icke
är bra, SOln det är, men att det skall bli bättre, då man får en mängd anstalter i olika delar av landet. Det borde väl då tagas under omprövning,
om vi verkligen skola fortsätta på denna väg, eller om man icke borde försöka få dessa medel använda i stället till den ordinarie sjukvården, närmast
i fOfln av statsbidrag till landstingen, så att dessa bättre kunna genomföra
den vård, som de skola taga hand om.
Pensionsstyrelsens sjukvårdande verksamhet betyder emellertid icke så
mycket i järn förelse ll1ed den verksamhet, som bebådas komma till stånd
efter genolnförandet aven allmän sjukförsäkring. I denna fråga har man
gått fram på det sättet, att man lagt upp en plan för själva försäkringens
organisation, men ingenting finnes uppgjort för hur sjukvården skall taga sig
ut. f)et är min övertygelse, att här komma att uppstå alldeles samlna missförhållanden, som dem jag nu påtalat ifråga om pensionsstyrelsens verksamhet.
Sannolikt komlna missförhållandena att visa sig flerdubbelt svårare. Då man
skulle utarbeta förslag till denna sjukförsäkring, vilket dock är en sjukvårdsfråga av högsta rang, tillsattes en komnlitte på nio personer, politici och
ämbetsmän på socialförsäkringens område, men icke en enda sjukvårdskunnig
person. Sedan hfl:r man visserligen försökt rätta till det med utredningar
efteråt, men det har varit så snäva direktiv, att det aldrig kunnat bli någon
som helst grundligare utredning av frågan. Jag tror för min del, att det
riktigaste vore, att man i tid försökte ordna onl att man finge en mera stark
centralisering av· sjukvården, så att de olika sjukvårdsbehoven kunde vägas
emot varandra och snabbare tillgodoses.
Generaldirektör Adolf af Jochnick: Det i många avseenden moderata
belnötande, sonl professor Bagge lämnat på lnin kritik av hans artikel i Svensk
Tidskrift, lnöjliggör [ör mig att inskränka mitt svar till några huvudpunkter.
Jag vill då först betona, att genomförandet aven hela folket omfattande
pensionsförsäkring innebär ett mycket svårt ekonomiskt och administrativt
problem. Vid kritik av den sven::ika pensionsförsäkringen i dess nuvarande
läge får man icke hener glömma, att den hittills endast passerat tio år av
sin utveckling, d. v. s. cirka 1/6 av den tid, sonl beräknats för dess slutliga
utformning, och att detta första utvecklingsskede infallit under utomordentligt
ogynnsamma förhållanden. Trots de förbättringar, som vidtagits under kristiden, är försäkringen, om man tager hänsyn till penningvärdet, i ett sämre
läge än som var fallet 19 13. Antalet pensionstagare har visserligen utvidgats
i förhållande till den ursprungliga planen, men försäkringens prestationer äro
relativt lägre, än som var fallet vid försäkringens genolnförande. Och man
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ansåg sig ändock böra då stanna i en underkant lned utsikt till franltida
förbättringar. En annan sak är, att organisationen aven sådan verksamhet
som en alln1än pensionsförsäkring icke får bedömas ensidigt. Problemet. är
så svårt, att man på flera viktiga punkter aldrig kan nå. en fullt tillfredsställande ordning. Man får försöka åstadkomn1a det bästa möjliga och väga fördelar och olägenheter mot varandra.
Sonl jag förut i mitt svar till professor Bagge påvisat, ligger en av de
största svårigheterna för försäkringen i den oerhörda skillnad beträffande levnadskostnaderna, som förefinnes mellan olika platser i riket, särskilt mellan
större städer och landsbygd. Ungefär 39 % av landets befolkning äro bosatta
i städerna och cirka 6 I?~ på landsbygden. Av pensionstagarna ultimo 19 22
cirka 260,000 torde omkring 20 96 vara bosatta i städerna och omkring 80 96 å landsbygden. Det är klart, att om man bedömer pensionsförsäkringen från förhållandena i Stockholm eller i någon av våra andra större
städer, så måste man kOll1ma till en helt annan uppfattning, än vad som
skulle bliva fallet, om landsbygden toges till utgångspunkt.
Jag är ense 111ed professor Bagge om, att vid anordnandet aven socialförsäkring måste n1an först och främst taga hänsyn till landets ekonomiska
bärighet. Jag vill en1ellertid påpeka, att man i sådant. avseende beträffande
ivIan har
den svenska pensionsförsäkringen gått fram mycket försiktigt.
börjat lued sluå skyldigheter och små rättigheter, och man har icke, enligt
vad jag kan förstå, under kristiden, då eljest så många obetänksamn1a steg
togos, tagit något steg, som man nu torde behöva taga tillbaka.
Jag erinrar on1, att 1913 års riksdagsbeslut, som biträddes av san1tliga
politiska partier, gick ut på, att statens bidrag till försäkringskostnaderna icke
skulle bestridas 111ed direkta skatteinedel utan utgå från vissa nya statsinkomster,
bland annat inkomsterna från tobaksmonopolet. Men dessa hava uppgått till
avsevärt större belopp, än man ansett sig ku.nna förvanta. Så har exempelvis
statens kostnader för pensionsförsäkringen för år 192 2 belupit sig till cirka
23 111iljoner kronor, under det att statsinkomsterna från tobakslnonopolet för
nämnda år - on1 jag bortser från inkomsterna av de tullar, som förut funnas,
och från räntan å statens i företaget investerade kapital - belöpte sig till
cirka 52 miljoner kronor. Om man vid 1913 års riksdag bestämt, att ifrågavarande nya statsinkomster skulle fonderas för bestridande av statens kostnader
för pensionsförsäkringen :- och för en sådan ordning funnos ju goda: skäl skulle nu funnits en .betydande behållning i denna fond.
Samtidigt hava också de beräkningar för pensionsförsäkringens försäkringskostnader, SOlU tid efter annan förelagts' riksdagen, icke endast visat sig
hållbara, utan hava även - vilket torde vara ganska enastående beträffande
dylika beräkningar - i verkligheten avsevärt underskridits. De under åren
. 1914-1922 utbetalda pensionerna hava nämligen med cirka 1,8 IniIjoner
kronor understigit de beräknade beloppen.
Det är, son1 professor Bagge påvisar, naturligtvis mycket vanskligt att
i nuvarande läge kunna bilda sig en uppfattning om, i v.ilken utsträckning
pensionsförsäkringens prestationer hitt.ills· minskat kOlllmunernas fattigvårdskostnader. Det synes· luig dock klart, att professor Bagge nlycket väsentligt
underskattar pensionsförsäkringens inflytande på dessa förhållanden. Jag vill
erinra om, att i Göteborg - enligt en i därvarande tidningar offentliggjord
utredning pensionsförsäkringen kan anses hava lnedfört en minskning i
stadens fattigvårdskostnader för år 1922 n1ed cirka I miljon kronor, motsva-
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rande ett belopp, som nära anknyter sig till de från pensionsstyrelsen därstädes under året utanordnade pensionerna. Och det är visst, att förhållandena
på landsbygden härutinnan ställa sig gynnsammare än i städerna.
Jag vill därefter vidröra två frågor, beträffande vilka professor Bagges
och luin uppfattning gå vitt isär.
Den ena frågan är, huruvida sådana arbetsoförmögna personer, som DU
äro berättigade till pensionstil1ägg, i stället skulle erhålla det tillskott av allmänna medel,. som erfordras för deras försörjning, av fattigvården. Detta
anser professor Bagge, men jag är aven alldeles motsatt uppfattning och
håller före, att synnerligen goda skäl kunna anföras för att dessa personer
böra erhålla det tillskott till sin försörjning, som samhället anses böra lämna
dem, utom ramen för den allmänna fattigvården.
Jag vill bemärka, att denna uppfattning förefinnes även bland fattigvårdslnän. En av statens· fattigvårdskonsulenter anför i ett nyligen publicerat
utlåtande, att han tidigare varit mindre entusiastisk för den nuvarande ordningen, emedan han fruktat, att genom densamma skulle åstadkommas tvenne
slags understödstagare, ett slags »bättre», som icke skulle registreras som
fattigvårdsunderstödstagare, och den andra gruppen, om man så n1å säga,
»sämre», registrerade fattigvårdsunderstödda personer. Ju mera han studerat"
detta problem, desto mera hade emellertid blivit honom' uppenbart, att det
låge en vinst dels däri, att pensionstagarna kände sig som förvaltare av sina
medel och icke som fattigvårdens klienter - med den förslappning av egen
värdighet och eget ansvar, sonl detta ofta nog n1edför - dels ock däri, att
denna metod vore för de understödsgivande myndigheterna ojämförligt mycket
enklare och bekvämare samt - enligt all erfarenhet - dessutom även billigare. Dessa omständigheter motvägde enligt hans mening väl de betänkligheter, SOlU man ur andra synpunkter kunde anse sig hava anledning hyså.
Det finnes, \anför han vidare, allt till trots en viss naturlig instin~t, som säger:
»til1 fattigvården vilja vi icke». Och det skulle vara olyckligt, om fattigvården skulle så handhavas, att denna känsla, som är en moralisk tillgång
för samhället, skulle bortfalla.
Det första skälet mot en sådan ordning, S0111 professor Bagge förordar,
är enligt min mening kostnadsfrågan. Jag är för lnin del övertygad om, att
om ett sådant system, som professor Bagge förordar, skulle införas i vårt land,
skulle det allmännas kostnader komma att lnycket överskrida de belopp, som
man nu beräknat för. pensionsförsäkringen. Jag missunnar naturligen icke de
invalida personer, som det här är frågan om, högre pensioner, än som nu
kunna komma denl till del, och jag bortser icke heller från, att en såda-ll
ordning skulle 11ledföra en efter levnadskostnaderna på olika platser bättre.
avpassad försörjning än som nu är fallet _. denna fråga är ett av de ännu
olösta. problemen i vår pensionsförsäkring - luen säkert är, att man därmed
skulle vara inne på en kostnadsfråga av 'helt" andra dimensioner, som svårl,igen
skulle kunna på förhand· överskådas eller begränsas.
En anna.n olägenhet n1ed en dylik ordning skulle även vara bristen på
likformighet. Pensionerna skulle utdelas efter mera goJtyckliga grunder och
bliva beroende på de olika komtnunernas större eller mindre liberalitet. Att
därvid skulle uppnås den bättre kontroll över pensionsbeloppens fastställ an del
som professor Ragge talar om, är jag ingalunda övertyg;ldom. Erfarenheten
hittills torde· hava givit vid handen, att åtminstone i de stora städerna den
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kontroll, som utövas av pensionsnämnderna, icke står efter fattigvårdens undersökningar.
Så kOlllma de rent psykologiska skälen. Professor Bagge anser de nuvarande pensionsavgifterna löjligt och oberättigat små. Ja, detta kan naturligen vara riktigt i och för sig. Men för denna avgift förvärva sig dock
vederbörande, om de ordentligt inbetala sina avgifter, en samhällelig rättighet
att, då han eller hon blir arbetsoförmögen, erhålla en pension, som fastställes
icke av vederbörande lokala fattigvårdsstyrelser - utan aven central
myndighet. Och med sitt pensionsbrev i handen få pensionärerna sedan hos
postverket utkvittera sina pensionsbelopp på därför föreskrivna tider. Denna
anordning medför en känsla av självständighet och oberoende, vilken icke
kan uppnås, om vederbörande lokala fattigvårdsstyrelse skulle bliva den pensionerande myndigheten.
Professor Bagge anser, att dessa psykologiska förhållanden äro beroende'
på en lnissuppfattning hos allmänheten, vilken borde rättas. Härmed må'
rent teoretiskt sett vara hur som helst, men jag vill konstatera, att överallt i
vårt land - och detta sä skilt på landsbygden - göres en oerhörd skillnad
mellan att erhålla pension och uppbära fattigvårdsunderstöd. Och jag tror
Jcke, 'att det skulle vara lyckligt, om denna gräns utplånades. Denna gamla
-gumma, som lnycket stilla och försynt koturner till pensionsnämndsordföranden
och frågar, huruvida hon icke kunde få -sin pension förhöjd, men som hänvisas till att detta enligt gällande föreskrifter icke går för sig, men att hon
helt visst vore i behov av ökat understöd och därför borde vända sig till
fattigvården , avvisar SOln regel bestälut ett sådant förslag och finner sig hellre
i de största svårigheter och umbäranden. De moderna ålderdomshemmen
erbjuda givetvis en mycket bättre bostad och bättre utspisning och vård, än
vad som kan -erhållas i det egna hemlnet, men de gamla stanna ändå numera,
sedan pensionsförsäkringen tillkommit, hellre kvar i sina sluå stugor. Man kan
överallt på landsbygden konstatera, hur ålderdomshemmen börja att avfolkas.
Jag måste naturligtvis under dessa omständigheter ställa mig tvivlande,
huruvida en sådan förändring, sonl professor Bagge förordar, verkligen skulle
medföra några fördelar, ekonomiska eller sociala. De skäl, som professor
Bagge därför anfört, synas mig ingalunda vägande, utan jag anser sannolikt,att en sådan reform skulle vara ett steg bakåt.
Professor Bagge riktar ett särskilt angrepp nlot det förhållandet, attlägsta pensionsavgiften endast är tre kronor och att endast denna avgift er~
lägges aven stor del av de försäkrade. Jag lnedger, att detta är en av de,
svaga punkterna i det nuvarande systemet, och tnan har naturligen många
gånger haft under övervägande, huruvida icke reformer härvidlag skulle kunna
genomföras. J\fan har därför två vägar att gå, antingen att alldeles taga -bort
dessa avgifter eller ock att höja dem.
Om man toge bort tre-kronors-avgifterna, så skulle lnan, anser professor
Bagge, uppnå väsentliga besparingar i förvaltningskostnaderna. Vid· bedö.. :
mande av denna fråga lnåste nlan emellertid i första hand' taga 'hänsyn till,
att dessa avgifter representera ett icke obetydligt tillskott till pensionsförsäk-"
ringens inkomster; om denna inkomst bortfaller, skulle antingen pensionerna'
minskas eller ock det allmännas kostnader böra ökas nled motsvarande belopp.
Besparingarna i administrativt hänseende skulle genoln dessa avgi fters borttagande ingalunda biiva så avsevärda, som man synes föreställa sig. De centrala
administrationbkostnaderna skulle därigenom icke så mycket minskas, då ifråga~
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varande avgiftsbetalare - 0111 Inan undantager de gifta kvinnorna, vilka icke
taxerats till egen inkomst -- till väsentlig del utgöras av personer, vilka endast under en kortare tid av sitt liv betala så låg pensionsavgift. Dessa
komma sålunda under alla olTIständigheter att finnas i det centrala försäkringsregistret. Och beträffande de gifta kvinnornas pensionsavgifter och avgiftspensionering, sa har man länge haft och har alltjämt under övervägande en
synnerligen väl påkallad reform. Däremot skulle naturligen borttagandet av
tre-kronors-avgifterna medföra Ininskade uppbördskostnader.
Ett skäl mot dessa avgifters borttagande är, 'som jag förut berört, det
psykologiska momentet. Man skulle beröva dessa personer rättighet att genon1
en liten avgift förvärva sig den pensionsrätt, som de sätta så stort värde på.
Slutligen kOll1ma de nationalekonomiska synpunkterna. Även professor
Bagge tillmäter pensionsförsäkringens fondbildning en viss nationalekonomisk
betydelse. Och det är ju givet, att denna betydelse är störst beträffande
ifrågavarande små avgifter, vilka sannolikt under andra- förhållanden icke
skulle bliva sparade. Jag vill i detta samn1anhang erinra om, att den privatafolkförsäkringsverksamheten för närvarande i Sverige torde uppsalnIa ungefär
IS il 20 miljoner kronor Oln året i mycket små premiebelopp, men att kostnaderna härför naturligen äro luycket avsevärda. Men folkförsäkringsverksamheten går trots detta ogynnsamma kostnadsmoment alltjämt framåt över
hela världen; och man överser med denna ogynnsamn1a faktor just därför,
att genom verksamheten åstadkommes ett sparande bland småfolket, som eljest
icke skulle äga rum~
Förslag att höja grundavgifterna hava flera gånger varit under övervägande. Under kristiden ställde jag n1ig betänksam mot nlera ingripande
ändringar i de ekonomiska grunderna för försäkringen. Och jag är nu glad
över, att så var fallet, ty det är icke osannolikt, att om man med utgångspunkt från dåvarande ekonolniska förhållanden hade vidtagit dylika förändringar, Inan nu hade stått i ett sådant läge, att man icke kunnat upprätthålla
desamma.
Frågan om tre-kronors-avgifterna är sålunda ingalunda så enkel och
obeaktad, som professor Bagge synes föreställa sig. Den är i stället ett
mycket svårt problem, där fördelar och olägenheter måste vägas emot -varutan att binda mig vid någon bestämd ståndpunkt andra. Jag har här endast anfört några av de skäl, som måste tagas i övervägande vid denna
frågas behandling. Man torde nog kunna förvänta, att densan1ma snart åter
blir föremål för förnyat övervägande.
Av professor Bagges artikel erhöll jag den uppfattningen, att den svenska
pensionsförsäkringen, enligt hans nlening, gått obetänksamt fram och att det
nu gällde att i tid kasta om. För mig står sake11 så, att den svenska pensionsförsäkringen nu passerat 1/6 av sin byggnadstid, och då det nu gäller att
söka bedöma, huruvida den grund, varpå den byggts, är riktig, så hava mina
hittillsvarande erfarenheter givit vid handen, att det naturligtvis finnes många
svagheter inom pensionsförsäkringen, vilka man ännu icke hunnit avhjälpa;
Iuen att man i stort sett är på rätt väg och att det icke finnes någon anledledning att ändra kurs.
1\1an har också påstått, att kostnaderna för den svenska pensionsförsäkringen skulle komma att överskrida gränserna för landets ekonomiska bärighet.
Jag skulle vara den första att beklaga, on1 så vore fallet, och för försäkringen
skulle det vara synnerligen beklagligt, om man tagit några obetänksamma
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steg, som sedermera behövde tagas tillbaka. Så torde emellertid icke vara.
förhållandet. Jag kan nämna, att i Dannlark utgjorde statens och konlnlul1ernas utgi fter för social försäkringen år 192 2 cirka 100 miljoner kronor.
J)essa utgifter skulle för Sverige i relation till dess högre befolkningssiffra
lTIotsvara minst 175 nliljoner kronor onl året. Men det allmännas kostnader·
för den svenska socialförsäkringen överstego under ifrågavarande år icke 4 I
ll1iljoner kronor. Dessa siffror torde visa på, att man i Sverige, beträffande
utgifterna för socialförsäkringen, hittills gått nlycket försiktigt fram och att man·
snarare borde kunna vänta förebråelser, att man härutinnan gått för lång- ..
samt än för fort.
Det är för övrigt anmärkningsvärt, att man i de länder, där Inan ti11lämpar ett annat system för pensionsförsäkringen än hos oss, nu i allmänhet
har under övervägande, huruvida man icke härvidlag bör vidtaga någon förändring. I Danmark arbetar nu en kommitte med .uppgift att undersöka,
huruvida· icke en avgiftsbetalning borde genomföras till stöd för ålderdomsförsäkringen och till lättnad av det allluännas kostnadsbörda. Jag undrar,
Oln icke den kritik, sonl riktas IUOt den svenska pensionsförsäkringen, är i
nlångt och mycket beroende på, att man hårt bedömer felen i den verksamhet,
som man har under ögonen, och överskattar fördelarna aven ordning, son1
Inan . ser i andra länder eller uppkonstnlerar på papperet. Det brukar ju
alltid' vara så, att gräset är grönare på andra sidan staketet.
Jag skall icke närmare ingå på. de anmärkningar, som riktas mot pen-··
sionsstyrelsens sjukvårdande verksamhet, då professor Forssner komn1er att
besvara desamma. Jag vill dock med anledning av den uppfattning, SOUl
den föregående talaren gav uttryck för, påvisa, att de medel, lned vilka denna
verksamhet för närvarande bedrives, äro i huvudsak icke statsmedel utan
överskottsnledel från pensionsförsäkringsfonden. Dessa nledel tillhöra de försäkrade, och det finnes, åtminstone lned nuvarande bestämmelser, ingen möjlighet att kunna använda dessa till sådana för pensionsförsäkringen frälnnlandeändamål, som den föregående talaren antytt. Då dessa nledel kunnat disponeras på det sätt, som hittills skett, har anledningen härtill i huvudsak varit",
att man därvid kunnat utgå från rent ekonomiska, för försäkringen viktiga
motiv. Man har resonerat som så, att i stället för att pensionera en arbets-·
oför.mögen, men sannolikt förbättringsmöjlig person, är det för denne bättre·
och för försäkringen mera ekonomiskt att använda en SUlnma, som ofta icke
uppgår till mer än den pension, som han under två il tre år skulle uppbära".
för att åter göra honom arbetsförlnögen. Och jag kan nänlna, att resultaten
av denna pensionsstyrelsens sjukvårdande verksamhet hittills i stort sett hava.:
varit tillfredsställande. Styrelsen lTIottager ofta brev från kalumuner, där det
meddelas, att personer, SOIU erhållit dylik vård, hava kunnat återtaga sitt
arbete och åter försörja sig. Någon statistik angående dessa resultat harännu icke offentliggjorts, men jag tror, att det icke behöver dröja så länge).
innan en sådan kan meddelas.
En annan· fråga, SOITI jag icke närmare skall ingå på, är frågan 0111
restantierna. Den är också en av de svaga punkterna. i den nuvarande pen-o
sionsförsäkringen. Givetvis hava härvidlag kristiden och den därpå följandedepressionen haft ett ogynnsamt inflytande. Men det är alldeles oriktigt, som
ofta ·sker, att bedöma denna fråga uteslutande efter förhållandena i vissa större·
städer eller samhällen. Uppbörden inonl de rena jordbrukskomm~nerna försiggår
det hela taget på ett tillfredsställande sätt. Restantieprocenten nt-
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,gjorde där under åren 19 1 5, 19 18 och 19 20 resp. 6,4 % 5,3' % och 7,2%,
Att söka åstadkomma ett bättre uppbördsresultat är en uppgift, som ligger
framför oss. Den är naturligen icke så lättlöst, då pensionsavgifterna ofta
uppbäras samtidigt med skatterna, och uppbörden av skattenledlen inom vissa
kommuner är, som bekant, ganska otill fredsställande. Jag har för min -:del
icke uppgivit hoppet, att avsevärda förbättringar skola härvidlag kunna så
småningonl uppnås.
Professor Hjalmar Forssner: Jag skall tillåta lnig att så kort som
möjligt med några ord antyda den sjukvårdande verksamhet, som har utveck-lats av pensionsstyrelsen, därför att den i och för sig' är ganska egenartad
på grund av både sitt uppkomstsätt och det nlål, SOiTI den efterträvar. j ag
anser mig nälnligen icke kunna förutsätta, att den skall vara bekant för den
församling, som här är närvarande.
Strängt taget var denna sjukvårdande verksamhet icke alls avsedd från
början, och lagen av år 19 13 innehåller ingenting Oln att pensionsstyrelse'n
skulle bedriva någon dylik verksamhet. Elnel1ertid fanns nog detta in nuce,och erfarenheten från de länder, som före oss beträtt samma väg, har gett
vid handen, att den sjukvårdande verksamheten torde vara ett korrollarium,
om man över huvud taget vill gå fram med pensionsförsäkring. Det visade
sig också mycket snart i den svenska verksamheten, att det var alldeles
omöjligt att vara utan detta korollarium. Det inkom en mängd ansökningar
om pensioner från personer, som alldeles påtagligt voro arbetsodugliga, och
som ganska säkert också skulle för franltiden förbliva arbetsodugliga, -aln
ingenting vidtoges i syfte att avhjälpa deras invaliditet. Ingen torde kunna
förneka, och det har mig veterligt icke heller förnekats, att då man med
ganska enkla medel kunde återställa arbetsdugligheten i ett flertal av dessa'
fall, skulle det hava varit ett svårt brott såväl emot samhällets ekonomiska som
landets för att icke tala onl individernas intressen för övrigt, att icke ge
denna sjukvtlrd. Jag vågar bestämt påstå, att ingen rationell pensionsförsäkring är möjlig utan en sjukvårdande verksamhet, och jag är övettygadonl
att docenten Nordenson är fullkomligt ense lned mig därOm.
Till att börja med gick pensionsstyrelsen den vägen att helt enkelt för-'
söka lämna den erforderliga vården genom den allmänna sjnkvården, men
erfarenheten visade lnycket snart, hur utomordentligt otillfredsställande det,
var att enbart beträda denna väg. Det visade sig nämligen, att de två stora'
grupper av patienter, som framför allt betungade pensionsförsäkringen, ut~'
gjordes av personer med ledgångsreumatism och t1;eurasteni med alla denna
sjukdoms vidsträckta gränsgebit. Dessa sjukdomar träffa i mycket stor :ut-,
sträckning unga personer och göra dem redan tidigt till invalider. De voro
sålunda både från lnänskliga och ekonomiska synpunkter i allra högsta grad
i behov av vård. Den förefintliga allmänna sjukvården hade enlellertid icke
plats för dessa patienter. Behandlingen av de reumatiska fallen' tar för lång'
tid, och våra överbel"astade lasarett kunna icke taga in dessa- patienter och
ha dessutom icke alltid medel att behandla deln. Vad de neurasteniska
patienterna beträffar, kan man ju tvista om, huruvida de skola behandlas på
sanatorier eller icke, men att det icke är lämpligt att behandla dem på lasa..
rett torde alla vara överens Oln, därför att där har ingen' tid att sysselsätta sig nled dem, och ('et är vad de mer än något annat behöva.
Det visade sig alltså, att det icke fanns några vårdplatser för de sjuka,
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SOln erfarenheten angav vara de ur invaliditetssynpunkt ojämförligt viktigaste,
·och varav behovet visade sig så gott som dagligen. Vad var då naturligare,
än att pensionsstyrelsen inriktade sin verksamhet på- att bereda vårdmöjlig..
heter just för' dessa sjuka? Ungefär samtidigt med att denna erfarenhet
vanns, kom den nya fattigvårdslagen, som reglerar kon1munernas skyldighet
att taga hand om våra medellösa vårdbehövande. Ur denna fattigvårdslag
kan emellertid inte utläsas någon skyldighet för kommunerna att skaffa vård
för de av n1ig omnämnda två grupperna av patienter,. i alla fall ej i vid·
sträcktare grad än vad våra lasarett kunna lämna. . Följden var, att pensionsstyrelsen beträffande övriga grenar av sin sjukvårdande verksamhet fortfarande begagnade den vanliga komn1unala sjukvården, men beträffande dessa
två sjukdomsgrupper beträdde andra vägar. Pensionsstyrelsen har därvid
·dels vänt sig till ett landsting och en störte stadskommun samt till ett större
redan befintligt sanatorium och animerat dem att skapa sjukvårdsplatser. De
ha fått lån på fördelaktiga villkor ur pensionsförsäkringsfonden och hjälp till
·amortering därigenom, .att pensionsstyrelsen förbundit sig att belägga dessa
sjukhus eller sjukavdelningar med patienter och att betala skäliga vårdavgifter. Medel härför äro så gott som uteslutande tagna av pensionsförsäkringsfondens s. k. överskottsmedel. Dels har pensionsstyrelsen, två gånger,
själv byggt. I det förra fallet luåste man säga, att pensionsstyrelsen direkt
arbetat den kommunala sjukvården i händerna, därför att sedan 40 a 5 ° år
.äro förbi och lånen amorterade, äro sjukavdelningarna komn1unernas egendom och de kunna använda dem till vilket ändamål de vilja. I det senare
fallet, då vi själva byggt, blir det naturligtvis icke någon bestän1d kommun,
so 111 blir ägare av sjukhuset,· men det blir i alla fall ett mycket väsentligt
tillskott till den allmänna sjukvården.
Docenten Nordenson använde det ltttrycket, att för sådana sjuka, som
pensionsstyrelsen tar hand om, är det nu rikligt sörjt, men det visar, att
han icke har reda på saken. Det är icke rikligt sörjt för dem, utan det är
·en oriluligt lång väntetid för patienterna, innan de kunna komma in, detta i
tr0ts av att pensionsstyrelsen Ined full avsikt så att säga håller tillbaka känne,d0111eil Oln dessa sjukhus, därför att Iuan har så många ansökningar, att man
icke kan effektuera dem alla, och det ehuru man i mycket stor utsträckning
tar den privata sjukvården vid kurorterna i bruk. Här finns sålunda ännu
en stor uppgift att fylla, och det är pensionsstyrelsens avsikt att gå vidare
på den inslagna vägen. Herrar Bagge och Nordenson skulle rysa, OlU de
hörde det program, som vi ha uppställt för oss. Avsikten är nämligen att
så s111åning0111 - och det på ett för allnlänheten ovanligt litet betungande
. sätt - skaffa ett tillräckligt antal sjukvårdsplatser för dessa båda sjukdomsgrupper inom anstalter i olika delar av landet, Iuen vi ha ännu icke som
--sagt hunnit särdeles långt mot det luålet.
Nu har professor Bagge i sin uppsats riktat ett angrepp emot detta.
Han kallar denna sjuk vård för icke rationell, därför att pensionsstyrelsen
. endast vänder sig till sådana grupper av. vårdbehövande, där 11lan kan ~ter
ställa försörjnings förnlågan~ I stället vill han, att en rationell sjukvård skall
vända sig till alla sjuka, och han har givit exempel på några grupper han
anser bc,rde få företräde. Jag har besU~Jut angripit detta förslag. Jag kan
för min del icke förstå, varför pensionsstyrelsen exempelvis skulle vårda sinnessjuka, där det n'ästan aldrig är någonting att vinna, åtminstone ej ur synpunkten av hälsans återställande. Nu har jag emellertid fått en förk~aring
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genom docenten Nordensons anförande. Nordenson anmärker icke på att
pensionsstyrelsen ur sin synpunkt vårdar patienter på det sätt, som sker, utan
angreppet lnot pensionsstyrelsens sjukvårdande verksamhet går egentligen ut
därpå, att denna över huvud taget icke skulle befatta sig med sjukvård. Alla
lnedel, som landet kan förfoga över för sjukvård, skulle ges åt en centralt
organjserad sjukvård. Jag kan icke finna, att den synpunkten är framställd
i Bagges artikel, lTIen om man verkligen ställer sig på den ståndpunkten,
måste man också säga, att då skall man taga bort hela pensionsförsäkringen.
Att detta är den innersta avsikten, stänlluer ju mycket bra. ty det är just
vad den vill, som skrivit den artikel, vilken givit upphov till detta meningsutbyte. Då behövs naturligtvis icke denna sjukvård, men till dess att pensionsförsäkringen kommer bort, måste vi ha sjukvården kvar, och så länge
vi ha den kvar, måste vi i rimlighetens namn också vårda efter den enda
förnuftiga princip, som finns för att kunna göra pensionsförsäkringen till
något värdefullt. Skulle vi sluta 11led sjukvårdsverksamheten, skulle herrarna
få nlycket bättre vapen emot pensionsförsäkringen, ty den skulle då bli betydligt sänlre och värdelösare.
Jag ser för luin del alldeles bort från den ekononliska och rättsliga
frågan, huruvida man skall betrakta den stora pensionsförsäkringsfonden son}
något, som den svenska staten genom vissa sina organ skulle kunna förfoga
över hur som helst. Det förefaller mig egendomligt, om så skulle kunna
ske, men det är något, SOIU jag icke har med att göra. _Ä. ven om Ulan
en1ellertid går in på den spekulationen, att staten skulle kunna fritt förfoga
över denna fond, vågar jag ändå påstå, att det varit till stor skada, ifall
staten följt de råd i sjukvårdsavseende, SalU nu ha givits av Bagge och Nordenson. De bägge sjukdomsgrupper, som pensionsstyrelsen tagit hand om,
ha varit förbisedda. Ingen har velat veta om dem, och dessa sjuka ha icke
haft lTIöjlighet att erhålla vård. Man hade över huvud taget icke reda på
hur mycket de betydde, förrän pensionsförsäkringen kom med avskräckande
siffror, som visade, hur mycken arbetskraft, SOlU gått förlorad, och hur
lnycket lidande, som dessa sjukdomar fört med sig.
Varje läkare
Sinnessjukvården innebär närmast en förvaringsfråga.
måste ärligt säga ifrån, att vi utom i vissa fåtaliga undantagsfall här icke
kunna göra något åt de sjukas hälsa. Vi kunna ta hand om de sjuka, och
det är mycket viktigt, icke blott ur synpunkten av den personliga säkerheten
utan även för hemmens och de anhörigas skull. Denna sjukvård bör en1el]ertid utföras på 'ett enklare sätt och genom billigare anstalter.
Vad sedan de olika sjukdomsspecialiteterna beträffar, förstår 111an ju, att
varje läkare vill ge företräde åt sitt fack. Docenten Nordenson vill ha en
ögonavdelning uppe i Norrland, och det tror jag är önskvärt, men onl man
undersöker, vilka sjukdomar, som tillfoga samhället den största skadan och
förlusten i arbetskraft, ögonsjukdomarna' eller de sjukdomsgrupper, sorn pensionsstyrelsen tar hand om, finns det icke tner än ett svar på den frågan.
Och då giver sig konsekvensen själv.
Det är naturligtvis omöjligt att säga, hur mycken arbetskraft SOlU går
förlorad på grund av att barnavården är dåligt tillgodosedd. De~ är måhända riktigt, att denna vård är på efterkälken, nlen om staten skulle
göra klokt uti att slopa eller inskränka på den verksamhet, som pensionsstyrelsen nu bedriver, till förmån för barnavården är en helt annan sak, som
i 'a1lu; fall jag icke är på de't klara med. Vi skola även komnla ihåg, att
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såväl denna vård son1 ögon~ och öronvården är något, SOlll för närvarande
håller på att arbeta sig fram inom den allmänna sjukvårdens ra~.
Jag bryr mig icke om att gå något närmare in på de exempel, son1
docenten Nordenson anförde från sin praktik. Vi ha 2 686 pensionsnälnnder, och givetvis begås det misstag, men varför begås det så ofta D1isstag?
Jo, delvis därför, att vi ha så många läkare här i landet, son)" icke kunna
skriva intyg.
Man har påstått, att pensionsstyrelsens verksamhet skulle bryta sönder
organisationen. Man frågar sig onekligen: vilken organisation? Vi ha ju
ingen, vilket docenten Nordenson själv framhåller. Strängt taget gäller hans
kritik icke pensionsstyrelsen, som nlåste arbeta i samhället och taga det, son)
det är. Det finns för närvarande ingen luyndighet, som har till uppgift att
organisera sjukvården för riket. Det är bara ett ord att säga, att medicinal- .
styrelsen skall göra det, ty den kan det icke, därför att den icke hdr befogenhet därtill. I det nya lasarettsstadgeförslaget är det bestämt, att varje
landsting - eller flera landsting tillsammans, onl de äro små - skall vara
skyldigt att göra upp en s. k. sjukvårdsplan. Därvid förutsättes alldeles
uttryckligen, att luedicinalstyrelsen skall vara enbart rådgivande på samrna
sätt, !Som den nu är rådgivande till pensionsstyrelsen, men n1edicinalstyrelsen
äger icke rätt att besluta, utan det gör la.ndstinget självt. Hela vår mode'rna
svenska sjukvård har i huvudsak tillkommit genom de kommunala myndigheternas initiativ, och det är enligt min mening :en god väg.
Docenten Nordenson sade, att han skulle gärna vilja veta något OUl
resultaten av pensionsstyrelsens sjukvårdande verksamhet. Herrarna skola
ingalunda tro, att vi bara utan vidare släppa ut patienterna från våra anstalter, och att de sedan få försvinna ur vår åsyn, utan vi följa dem ytterst
noggrant genoln pensionsnämndsordförandena. Pensionsstyrelsen lämnar dock
ännu icke ut sin statistik, allra minst till docenten Nordenson, ty hans första
anmärkning, och nled rätta, skulle bli: hur kunna herrarna döma av ett så
kort tid observerat material? För närvarande är statistiken säkerligen för
vacker. Det är icke alls meningen att göra något i skymundan, men det är
ännu för tidigt att draga bestämda slutsatser, framför allt dådet gäller så
svårbedömda patienter som neurastenici.
Docenten Nordenson sade, att erfarenhet vore bra, luen att experilnent
borde föregås av ett prövande vid skrivbordet. Det kan nog i vissa fall
vara riktigt, men näppeligen skall lnan vid skrivbordet omskapa vår sjukvårdsorganisation, och allra minst' skall man på det sättet söka taga
makten i detta avseende från landsting och stadskomlnuner, som därpå offrat
så mycken omsorg och så mycket kostnader. Tro herrarna verkligen, att
det skulle vara nyttigt? Om det än här i Stockholnl sutte en styrelse av de
skickligaste läkare i världen med uppgift att organisera landets sjukvård, tror
jag ej, att denna skulle vinna därpå. Landstingen eller kommunerna känna
väl sjukvårdsbehovet och gå så långt de kunna, och jag tror, att man bör
säga, att de gå utomordentligt långt. Vill man veta, vad vår sjukvård kostar,
skall man icke taga sitt vetande ur statsverkspropositionen, ty de huvudsakliga kostnaderna ligga på kommunerna. Låt oss ej taga inflytandet och därlned intresset från de kommuner, som skött sin uppgift så storartat som våra.
Pensionsstyrelsen spelar i detta avseende samma roll som ett landsting. Så
länge pensionsförsäkring finns, måste man tillgodose dess sjukvårdsbehov. Det
hjälper icke att stanna vid, att det icke finns några planer utarbetade. Låt
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det hela utvecklas naturligt! Visar det sig sedan, att man kan inorganisera
pensionsstyrelsens verksan1het i den allmänna sjukvården, så gärna det. I
vad avseende skiljer sig för övrigt pensionsstyrelsens verksamhet från kom,luunernas? Docenten Nordenson sade, att den skilde sig bjärt därigenom.,
att kommunerna för sin sjukvård fordrade, att antingen patienterna själva
eller fattigvården betala något. Det gör ock pensionsstyrelsen. Antingen
skall patienten själv betala I SO kronor - vilket de ofta göra - eller också
skall fattigvården göra det.
Jag har icke alls opponerat ernot en organisation, nlen jag tror icke t
att en på förhand utarbetad organisation skapar något nytt. Den skall taga
hand onl det, som är skapat, och vid behov organisera det, Inen låta det
nya, som är i tillväxt, vara i fred och utveckla sig. Annars komlner man
bara in på teorier och spekulationer och »grau, lieber Freund, ist jede
'fheorie».
'

I,
I
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Byråchefen E. Stridsberg :1 Vad en försäkringsteoretiker i främsta rummet finner anmärkningsvärt i herr Bagges angrepp är ,den bekymmerslöshet,
med vilken han - så ingående sonl skett - behandlat försäkringsspörsmål
synbarligen utan att ha underställt sina resonemang granskning av någon på
vederbörande område sakkunnig person. Detta frapperar redan vid läsandet
av hans uppsatts i Svensk 1'idskrift, och än märkligare är, att han ej heller
till kvållens inledningsföre.drag, SOlU ju dock forlnats S0111 en ripost mot herr
Jochnicks broschyr, bekymrat sig om att i berört hänseende skaffa sig någon
som helst information. Det förefaller nästan som om herr Bagge utgått ifrån,
att det icke existerar även försäkringskunnigt folk, som stå objektiva och
opartiska beträffande socialförsäkringen. Men i verkligheten finns det naturligtvis massor av sådana.
Det har ock av den anledning jag här angivit - varit omöjligt
för herr Bagge att uppfylla sitt i kväll uttalade löfte att tala i klara ordalag. Han gör t. ex. det ena ögonblicket medgivanden, Iuen han märker
icke själv, hur han redan i nästa ögonblick tar dem tillbaka.
Typi~kt är hans resonemang angående pensionsavgifterna inom vår verksamhet, om vilka han förut påstått, att »det finns tydligen ingen skillnad
mellan obligatoriska avgifter till försäkringen och skatter. Skatter äro obligatoriska avgifter till olika alln1änna ändamål och ingenting annat». Då herr
Jochnick genmält, att så ej är förhållandet utan att våra pensionsavgifter äro
i kväll, att han
rent individuella försäkringsavgifter, svarar herr Bagge
givetvit ej förbisett detta men att det är avgifternas obligatoriska karaktär,
som likställer denl med skatter. Och allmänheten, tillägger han, brukar ju
också instinktivt nog tala om »pensionsskatten» o. s. v.
I verkligheten är det klart, att det obligatoriska lnomentet beträffande
pensionsavgifterna icke gör dem mer än exempelvis vanliga tjänstepensionsavgifter till skatters vederlike, och om de' så betraktas av allmänheten, så
torde detta i främsta rummet bero på vissa rent yttre omständigheter, såsom
deras uppbärande i samband med allmänna utskylder, sanlt på en lätt ur-
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Stridsberg har, med Redaktionens medgivande, för de tryckta föromarbetat sitt vid sammanträdet hållna anförande. Till följd därav har
sig böra lämna professor Bagge rätt att till sitt senare anförande foga
herr Stridsbergs anmärkningar i vidare omfattning än som förekom vid
.
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säktlig oförn1åga hos denna allmänhet att tillfyllest förstå innebörden aven
för deln ny och komplicerad verksamhet. Det verkligt centrala mo.mentet i
pensionsavgi fterna - och som grundligt skiljer dem från skatter - är emellertid deras karaktär av rena depositioner - sparpenningar alltså, som ej få
förskingras eller användas till annat ändarnål än vederbörandes egen försörjning, och detta ger dem även en väsentligt annan betydelse för kapitalbildningen än herr Bagge tror och vill göra gällande.
Belysande nog är i detta avseende den tablå över det producerande'
samhällets framtida årliga utgifter för pensionsförsäkringen, som herr Bagge
konstruerat och i afon sökt försvara. Redan uppställningen av denna tablå
är märklig nog. Den upptar bland annat såson1 fralutida årlig utgift för
samhället en post på 85 milj. kronor i avgiftspensioner, och dess uppställning är sådan, aJ.t varje på olurådet ej initierad person måste få den oriktiga
föreställningen, att de medel, som få disponeras till bestridande av desRa 85
.milj. 'utgöras av »60 nlilj. i avkastning å fonderade n1edel och 25 milj. av
för å et inlöpande avgifter»). Frågar man sig hUf herr Bagge - med den
förpliktelse hans ställning som angripare bort giva honom - kunnat till .. ta
sig en uppställning, som suggererar en dylik lika. felaktig som för hans kri·
tiska intentioner förmånlig uppfattning, blir sva. et naturligt och enkelt nog:
Han tror själv, ae det går till på detta tokiga vis: att man tar av sina
skulder för att bestrida sina utgifter. Detta bekräftas både av hans uppsats
i övrigt och vad han här i afton anfört. Det är .mindre underligt, att han
med en sådan utgångsuppfattning ej har så värst stora sympatier till övers
för· vår verksamhet.
Nu förhåller det sig i stället så (så~oln ock i herr Jochnicks broschyr
.framhållit~), att dessa 85 milj. kronor representera - nog så enkelt - vederbörande pensionstagares årliga förbrukning av egna sparade medel och avkastningen därå. Herr Bagge envisas emellertid att betrakta även dessa pensionstagare såsom »försörjda», såsom »understödstagare» etc., och bygger
härpå en väsentlig del av sina resonemang. De äro dock - i den mån det
är fråga om avgiftspensionernas förbrukning - rimligen ej ll1era i »understödstagares » ställning än varje annan pensions- eller livräntetagare eller över
huvud taget varje annan person, som lever på sitt kapital eller avkastningen
därav. Det är också svårt att förstå, vari det ur nationalekonomisk synpunkt
anmärkningsvärda skulle ligga i den anordning, som herr Bagge här påtalar
- i varje händelse så länge han ej gör samma anmärkning gällande beträffande allt annat sparande i liknande syfte. Och det gör han ju uttryckligen
icke. Denna viktiga punkt skulle jag livligt önskat att få uppehålla mig vid
och belysa betydligt utlörligare, om ej den begränsade tiden tyvärr förbjudit det.
. Det torde en1ellertid vara nödvändigt att avskriva dessa 85 milj. kronor ur herr Bagges utgiftstablå, Oln inte för annat så därför, att om man
fortfar att urgera på deras behållande, komn1er man in på så subtila resonemang, att diskussionen måste hota att rinna ut i sanden. Det återstår då
endast en utgiftspost på 60 milj. kronor. Om denna har förut framhållits,
att den är att betrakta som en bruttolltgi ft för samhället. Det förhåller sig
n~~ligen så, att dessa Go milj. kronor och, ej till förglömmandes, i avsevärd mån även de 85 miljonerna - bidraga till att lätta samhällets bördor
på andra punkter. Om detta äro vi alla ense, även herr Bagge; han påstår ju till och med, att frall1hållandet av detta faktum är »ett av: de få.
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förnuftsskäl, som betänkandet orn ålderdoms- och invaliditetsförsäkring kostar
på sig'». Men, säger herr Bagge, man kan ju tvista angående omfattningen
.av denna reduktion. Jo, naturligtvis, och på den punkten skulle :jag :ha en
hel del upplysningar att lämna herr Bagge. Men för att vid denna sena
timme alldeles gå utom detta tvisteän1ne vill jag inskränka mig till att. understryka, att även om man uppskattar reduktionen. endast till en obetydlighet,
som alla kunna enas om att betrakta som ett avgjort för lågt minimum, .låt
vara t. ex. I 5 milj. kronor årligen, så äro ju redan därmed kostnaderna i
herr Bagges tablå reducerade från 145 till 45 nlilj. - sålunda i alla händelser till ett belopp av avgjort annan valör och betydelse för rikshushållningen än herr Bagge gjort (ch fortfar att göra gällande.
I detta san1manhang vill jag i förbigående göra en anmärkning mot ett
påstående, till vilket herr Bagge med egendolnlig förkärlek och påfallande
·envishet gång efter' gång återkommer i sin uppsats, nämligen att socialförsäkringens målsmän i vårt land skulle satt som denna försäkrings mål att
»avskaffa fattigvården» och han upplyser överflödigt nog· om, att. detta
är »over evne». Han säger exempelvis på ett ställe i sin uppsats följande:
» Särskilt i vårt land har programmet varit att genom att utsträcka socialför'säkringen till hela befolkningen avskaffa fattigvården ». Jag vill understryka,
att det aldrig förelegat något i dylik riktning tillspetsat program, och att det
-ej gärna kan följa något. gott lned att i strid mot 'verkliga förhällanden,viJja
skapa en sådan tradition.
Herr ordföranden har påmint mig om den långt framskridna tiden, och
jag måste sålunda avstå från den utförliga och mera i detalj gående gransk~
ning av herr Bagges framställning, för vars framförande jag vid .sammanträdets
början begärde ordet. Bland alla de interpellationer rörande den rätta: tolk..
ningen av -mera svårbegripliga ställen i· hans uppsats, som jag hade tänkt att
i samband härmed få framställa, skall jag på måfå välja ut en enda. Den.
står för övrigt i viss anknytning till vad jag redan vidört.
Herr Bagge påstår, att »om man verkligen vill uppeh JUa självförsörjningen som det normala i samhället och upptnuntra de egenskaper som leda
till denna, då är understöd åt den frivilliga försäkringsverksamheten . i alla
dess olika former det enda rätta». Den tanken, att man skulle i större- eller
mindre utsträckning begagna sig av enskild försäkringsverksainhet för att ombesörja socialförsäkringens syften, _är ju ingalunda ny. Den har även i vårt
land flera gånger varit under diskussion och vunnit talangfulla försvarare, om
också ingen av dess nlålsmän hittills vågat tro sig ha funnit just »det enda
rätta», eller eljest tagit problomet så enkelt som kvällens inledare. Jag vill
nu fråga honom: Om lnan slår in på den väg han här anvisar i stället. för
att fortsätta på den hittills följda, vad blir det enligt hans mening .för vä-·
sentlig skillnad? Äro icke exempelvis de av de försäkrade inbetalade avgifterna i båda fallen att betrakta såsom av dem gjorda depositioner,' vilka
icke få förskingras av vederbörande försäkringsinstitut. Och blir det icke
sålunda under i övrigt likartade förhållanden - d. V. S.1. om man vill i stort
sett nå samnla försäkringsresultat, blir det icke då också i båda fallen frågan
·om i stort sett samma kapital bildning?
Herr Bagge har i viss mån redan givit svaret i sin uppsats. Han säger
på ett ställe följ ande. Först kommer en ingress, så lydande: »Härvid måste
man emellertid också komma ihåg den tidigare framhållna minskningen, i
kapitalbildningen på grund av det ökade skattetryck och det minskade inci-
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tament till sparande, som' den obligatoriska försäkringen innebär». Det är
att märka, att i detta sam manhang uteslutande är frågan om vår försäkringsverksamhet i egentlig mening. Herr Bagge påstår sålunda, att trots den
obestridliga kapitalbildning av stora mått, som de genom den obligatoriska
försäkringen framtvingade depositionerna måste medföra, åstadkomnler denna
försäkring en minskning i kapitalbildningen, sanlt att den sparakt, som denna
obligatoriska försäkring ostridigt utgör, innebär ett minskat incitament till
sparande. Förklaringen till denna begreppsförvirring är naturligtvis att söka
i den oriktiga och oklara åskådning, mot vilken jag i det föregående anmärkt. Därefter fortsätter han sålunda: »Vartill komtner att nationalinkomstens
storlek icke' blott är beroende av mängden kapital utan även ay det sätt,
varpå kapitalet användes. I)enna fond skall ju användas aven offentlig
myndighet enligt givna regler; och det kan naturligtvis med fog ifrågasättas,
om <;letta kOlnmer att medföra en lika produktiv användning som av det i
·enskilda händer befintliga kapitalet.» Och så förordar han ett hänvändande
till enskild försäkringsverksamhet! Nu har herr' Jochnick i sin broschyr uppsom själv i huvudsak icke är något annat än
lyst om, att' vår fond en premiereserv - också är placerad i väsentligen samma slags värdehandlingar som de enskilda försäkringsinstitutens premiereserver. Och jag vill
för min del ytterligare erinra, att det som bekant om de enskilda institutens
premiereserver gäller precis detsamma som om vår fond, nämligen att de,
för att 'begagna herr Bagges uttryck, skola »användas enligt givna regler».
Reglerna äro i båda fallen nära likartade; avvikelserna äro över huvud taget
jämförelsevis obetydliga och särskilt ur de synpunkter, som här äro under
diskussion, knappast praktiskt nämnvärda. Det synes under här anmärkta
förhållanden vara av behovet påkallat att av herr Bagge få den tolkning han
ensam eventuellt kan giva angående den .begripliga innebörden av dessa hans
uttalanden.
Detta är som sagt endast ett fragment av de anmärkningar, som jag,
om tiden medgivit, skulle önskat framställa.
Professor Patrik Hag!und: Det förefaller mig litet underligt, att professor Bagge och docenten Nordenson tala om att man desorganiserar sjukvården, samtidigt SalU de medge, att sjukvården i vårt land gjort i viss mån
fiasko just på grund av den 'organisation, som den sedan lång tid tillbaka
har, nämligen att kommunerna och landstingen efter lokala intressen och på
mer eller n1indre privata initiativ ordna sjukvården och också betala den.
Då man, som docenten Nordenson, säger, att det visserligen gått bra i fråga
om den allmänna sjukvården, nlen icke ifråga om den differentierade eller
speciella sjukvården, kan det ju icke vara så. förfärligt, om man i en viss
situation, framtvungen just av det faktum, att pensionsförsäkringen kommit
till, råkar desorganisera en sjukvård, som icke alls förut är organiserad, eller
j alla händelser ej fungerar på tillfredsställande sätt.
Då vi' nu diskutera, hur vi skulle vilja ha även denna sjukvård organiserad, vill jag säga, att om någon i tal och skri ft talat för den plan, som
docenten Nordenson nu ser som den bästa, nämligen att skapa ett effektivt
centralt organ för aktiv sjukvårdspolitik, har det varit jag. Jag tror, att det
nu snart är tIo år sedan, jag första gången framställde detta önskemål. Jag
kan för min del icke riktigt gå in på vad professor Forssner yttrade om
den stora faran av att i någon mån centralisera själva planläggningen av
.3 -
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sjukvården - organisationen av den finansiella sidan av saken blir ju en
annan fråga.
.
~1an bör ju icke uteslutande fästa sig vid det ena eller andra pensionssystemets mer eller mindre tilltalande egenskaper från ekonomisk synpunkt, då man diskuterar sjukvårdsfrågor, utan man bör givetvis ta hänsyn
till dem, som saken ytterst gäller, nämligen de sjuka. Ingen, som har det
ringaste reda på pensionsstyrelsens verksamhet, kan då säga något annat, än
att 'det är en otroligt stor mängd sjuka, som annars icke skulle fått någon
goPa. vJlret~rJ.ler~J.låQ"on vård alls. som under den ~ån~na tioårsperioden ~enom
Docenten Nordenson omnämnde ett rätt så skrattretande fall från pensionsstyrelsens sjukvårdande verksamhet, som hade medfört diverse onödiga
kostnader o. s. v., men det var ju endast ett fall bland de otaliga, som pensionsstyrelsen tagit hand om. På grund av centraliseringen kan man icke
alltid rätt bedöma situationen och vidtaga fullkomligt riktiga åtgärder, men
det gäller icke blott denna verksamhet ut~n även varje annan försäkringsverksamhet. Jag skulle som parallell vilja sätta en annan sak. Ungefär
samtidigt som pensionsförsäkringen kom till, år 19 I 3, lyckades det på grund
av kraftiga ansträngningar från intresserade personers sida att för första gången få till stånd sjukvårdsavdelningar för en grupp av patienter, som är nog
så viktig om också icke så betydande i antal som de båda grupper, som pensionsstyrelsen har tagit hand om. Jag syftar på de svåra ortopediska fallen,
de vanföra. På dessa avdelningar ha under dessa tio år vårdats ungefär
2 o 000 svåra ortopediska fall, och av dessa torde nog en tredjedel eller
6 a 7 000 ha konlmit in genom pensionsstyrelsens initiativ, d. v. s. inom
ramen för den sjukvårdande verksamhet, som avser att taga hand om och
anordna vård för sjuka, även om den icke av pensionsstyrelsen direkt betalas.
Med hänsyn till svåråtkomligheten av all dylik vård kan man lugnt säga, att
utan detta pensionsstyrelsens initiativ de flesta av dessa 6 a 7 000 personer
aldrig skulle ha- -fått någon vård. Man får som sagt sätta sådana reala saker
emot resonemanget om att det skulle principiellt varit bättre, om det varit
så eller så.
Professor Bagge hade i sin artikel omnämnt vanförekommittens ytt-·
rande, och docenten Nordenson har ånyo tagit upp det här. Jag hade äran
att vara ordförande i denna kommitte, och jag vill då framhålla, att vad
som står i kommittens betänkande, som professor Bagge och docenten Nordenson fäst sig vid, endast avser att säga precis detsamma, som docenten
Nordenson sade - i vilket fall jag är fullt ense med honom - nämligen
att det naturligtvis är ett önskemål att komma därhän, att vi få en sådan
sjukvårdsorganisation, att alla olika grenar av läkare- och sjukvård äro lätt
åtkomliga i alla delar av landet. Naturligtvis ligger däremot i detta vanförekommittens uttalande icke den meningen, att kommitten skulle på något
vis ogilla pensionsstyrelsens verksamhet under den gångna tioårsperioden. Vi
vanförevårdsmänniskor ha mindre än någon annan anledning att säga något
sådant, eftersom vår intima kontakt med pensionsstyrelsens sjukvårdande
verksamhet l) hjälpt oss fram över oerhörda svårigheter och 2) fyllt oss, åt-
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minstone mig, 111ed den allra största beundran över att något sådant har på
så kort tid kunnat åstadkommas.
Å andra sidan är det klart, att i fråga on1 de praktiska åtgärder, som
vidtagas vid de social-medicinska experiment, som det här i själva verket är
fråga om, den ene läkaren tänker mera på en grupp av sjuka, den andre
på en annan. Det är icke så säkert, att jag som konsulent i pensionsstyre1sen skulle ha föreslagit att ordna saken för den ena eller andra gruppen
av sjuka alldeles på samma sätt, som nu skett. Två läkare, om ock lika
socialt intresserade, kunna icke i en viss situation se saken på alldeles sammasätt. Det är emellertid här fråga on1 fö rs,ök, som måste göras, och man kan
icke komma fram på något annat sätt.
l

Riksdagsman Etof B. Andersson, Fättenborg: Den ärade inledarens
föredrag gav, såvitt jag kunde bedöma, en något ensidig framställning, ensidig
i så måtto, att han så gott som uteslutande ventilerade den ena sidan av det
föreliggande spörsmålet, den nationalekonomiska. Om problemet vore så
enkelt, att man kunde behandla det rent matematiskt, addera och subtrahera
siffror och ingenting vidare, ja, då skulle det kanske vara betydligt lättare
att komma till rätta i denna församling än vad det nu är. Denna fråga har
emellertid två stora huvudsidor, icke blott den nationalekonomiska utan, som
generaldirektör af Jochnick nyss omnämnde, även en psykologisk, och för
mig, som under de sista tio åren har sysslat med dessa spörsnlål, har den
psykologiska framstått såsom den viktigaste. Professor Bagge omnämnde upplysningsvis, att han icke haft förmånen att deltaga i detta arbete, och det
kunde man också förstå av det i övrigt utmärkta föredraget.
Det är i detta san1manhang en fråga, som jag vill med några ord beröra.
Av det likhetstecken, som professor Bagge sätter mellan fattigvården å ena
sidan och pensionsförsäkringen å den andra, mellan pensionsavgifterna å ena
sidan och en skatt, som professor Bagge anser kunna ersätta avgifterna, å den
andra, mellan pensionsnämnderna å ena sidan och fattigvårdsstyrelserna å den
andra vilka styrelser han anser skulle kunna förenas till en och san1ma
nämnd - av allt detta kan jag förstå, att han icke tillräckligt har beaktat
den sociala sidan av saken eller, om man så vill, den psykologiska. Då man
som jag vid otaliga tillfällen kunnat konstatera den välsignelse, som pensionsförsäkringen under de gångna åren varit för vårt folk, blir man helt annorlunda stämd mot pensionsförsäkringen än vad inledaren förefaller att vara.
Jag skulle vilja uppmana professor Bagge att försöka tränga litet djupare in
i denna' andra del av spörsmålet, och jag är alldeles övertygad Oln att vi då
så småningom skulle bli fullkomligt ense i den föreliggande frågan.
Om det vore så} att Sverige vore endast Stockholm och ingenting annat,
skulle vi också ganska snart komma överens med varandra, ty då skulle jag
snart vara färdig att säga, att professor Bagge åtminstone i viss mån har rätt.
Det är dock lyckligtvis icke så. Vi ha en landsort att räkna med. Det är
l
I anledning av ett påpekande efter diskussionen aven högt värderad åhörare vill
jag här betona. vilken stor hjälp pensionsstyrelsen och vanförevården haft av den nya fattigvårdslagen, enligt vilken lllycket av de ekonon1iska svårigheterna vid sökandet av specialvård i rätt stor utsträckning ~vhjälpts. Den tillkom emellertid rätt långt efter det här
omnämnda samarbete mellan pensionsstyrelsen och vanförevården kommit i gång och länge
fungerat väl.
P. H.

36

NATIONALEKONOl\USKA FÖRENINGEN DEN

18

JANUARI

19 2 4

icke för n1ycket sagt, att den svenska pensionsförsäkringen redan uträttat
storverk ute i landsorten. Den har uträttat vad man icke kunde drömma om,
då riksdagen år 19 13 fattade sitt beslut om pensionsförsäkringens införande.
Det betygades då från olika håll, att nämnda riksdagsbeslut vore ett av de
förnämsta, som riksdagen på det sociala området på många år hade fattat,.
och det var nog icke för ffi ycket sagt. Tag bort pensionsförsäkringen, och
det skall bli ett skri från folksjälen, som aldrig tillförne har hörts i detta
land. Ingenting är fastare rotat än denna försäkring, och det lär nog icke
gå, alla nationalekonomer till trots, att taga bort den.
Givetvis kan man diskutera, huruvida och i vilken omfattning försäkringen kan moderniseras, förbättras och förändras. Ingenting är ju fullkomligt i denna ofullkomlighetens värld, och jag vill yisst icke säga, att vår
pensionsförsäkring är' fullkomlig. Riksdagen har också år efter år vidtagit
förändringar till det bättre, och för oss, som tillhöra den lagstiftande församlingen, är målet, liksoln för professor Bagge, att göra det bästa möjliga. Vi
se endast saken från olika synpunkter, och det är nog ytterst den omständigheten, som medför våra nleningsskiljaktigheter.
Riksdagsman J. Jönsson, Revinge: Jag har begärt ordet för att från
landsbygdens synpunkt opponera emot professor Bagges förord för en samlnanslagning av pensionsstyrelsens verksamhet med fattigvården. Jag är övertygad om att, därest professor Bagge känt pensionärerna på 'landsbygden,
skulle han blivit en smula tveksam beträffande detta sitt förord. Dessa gamla
,lantarbetare och torpare, som i hela sitt liv ha arbetat synnerligen hårt, bott
i usla bostäder ,och haft en dålig avlöning, och som äro giktbrutna och ha
det· besvärligt på alla möjliga sätt, ha i alla fall kvar sin lilla stolthet, och
det 'är den: Vi vilja ej anlita fattigvården. Trots den kommunala skatteutjämningen' medför fattigvården mycket hög-a kostnader för kommunerna, och
om nu dessa gamla människor skulle gå till fattigvårdsstyrelsen, skulle de icke
alls kunna påräkna samma välvilliga behandling, som de alltid röna från
pensionsnamndens sida. Det är med dessa gamla giktbrutna människor som
n1ed gatnlaspatthästar, att de i alla fall, när de bli varma, kunna arbeta något.
Det .' har många gånger visat sig, då jag såsom pensionsnämndsordförande
hänvisat gamla arbetare till läkare, att de fått läkarintyg, som utvisa så många
.förstörda organ, att en stockholmare skulle dött på fläcken med liknande.
Hade däremot fattigvårdsstyrelsen haft ett sådant fall, hade den naturligtvis
icke hänvisat honom till läkare, utan den hade sagt, att eftersom han fortfarande kunde arbeta gansKa bra och hade sitt lilla hus och kunde försörja
sig skapligt,' kunde han icke få understöd från det allmänna.
J ag tror, att den känslan hos den svenska landsbygdens folk, att det
ligger något nedsättande uti och att man därför har motvilja mot att anlita
fattigvården, är en känsla, som man icke bör försöka avtrubba genoln att på
det sätt, 'som professor Bagge förordar, kOlnbinera pensionsverksamheten med
fattigvården: J ag måste därför på den punkten anmäla en mot honom absolut
avvikande mening. ,
J ag är ä ven ense med den föregående talaren däroln, att onl än alla
Sveriges nationalekonomer' förenade sig på denna punkt, skulle det icke 1yekas
att· lägga pensionsstyrelsens verksamhet på fattigvård en, ty en sådan reform
skulle stöta på ett sådant kompakt motstånd på 'landsbygden, att den skulle
vara absolut omöjlig att genomföra. Jag medger gärna, att för städerna med
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deras höga hyror äro pensionerna för små, men ute på landsbygden, där
dessa gamla människor bo hos sina anhöriga eller i ~in egen lilla stuga, räcka
pensIonerna vida bättre till för deras små levnadsbehov. Det är 'ofta rent
av rörande. att se dessa gamla. Jag hade en gång ett sådant fall med en
gammal gun1ma, som på en gång fick över 100 kronor i pension. Hon
hade aldrig ägt så mycket pengar i hela sitt liv, och hennes glädje var översvallande.
Det är dessa psykologiska m0111ent, sonl Ulan bör taga i betraktande,
när Ulan bedömer den svenska folkpensioneringen. Jag är av alldeles samma
mening som herr Elof Andersson, att, åtminstone vad landsbygden beträffar,
har pensionsförsäkringen uträttat storverk, och jag tror, att den kommer att
göra det i än högre grad i franltiden.
Förste aktuarien Josef Östlind : Vid tal Oln pensionsförsäkringen och
de med densamma förenade kostnaderna rör man sig ofta med uppgifter,
avseende »jämviktsläget». Dylika siffror ha dock ett ganska litet värde. Vid
beräknandet av desamma antaga vi, att ett visst konstant antal personer årligen inträder i försäkringen och att dessa nytillkommande sedan äga en viss
dödlighet, ~alut bortse från eluigrationen. Man söker med andra ord beräkna
ett maximivärde å kostnaderna i framtiden, som visserligen kan ha sitt intresse,
men som sannolikt kommer att visa sig väsentligt överstiga det verkliga. En
för jämviktsläget beräknad kostnadssumma ger i och för sig icke heller någon
föreställning om de svårigheter, som pensionsförsäkringen kommer att bereda
finansministrarna i framtiden. Vill man skaffa sig en verkljg föreställning onl
dessa svårigheters relativa betydelse, måste man beräkna kostnaderna under
innevarande tid, för den händelse pensionsförsäkringslagens nuvarande generella bestämmelser varit gällande under en längre tidrymd. Gör man så, finner
man, att den nuvarande socialministerns anslagskrav för pensionsförsäkringen
under budgetåret 1924- I 925 skulle under nämnda förutsättning varit omkring 13 a 14 miljoner kronor större än det nu är. Proportionsvis större
svårigheter än som på grund av ett sådant krav skulle mött "id statsbudgetens
uppgörande lär icke pensionsförsäkringslagen i sin nuvarande gestaltning
komma att bereda i franltiden.
Såsolu ett eJ.(empel på vilka siffror man kommer till .vid beräkning· för
»jämviktsläget» på det antydda sättet vill jag endast nälnna, att nuvarande
antalet I6-åringar med hänsyn endast till den allmänna dödligheten motsvarar
ett antal personer över 65 år av 920 000. Det verkliga antalet är dock endast onlkring 485 000. Tydligt är, att skulle åldringarnas antal verkligen
komma att ökas i denna grad, bleve även antalet arbetsföra personer i me~
delåldern väsentligt större, och en finansminister skulle då för de ökade pensionskostnadernas bestridande även ha ett ökat antal personer att beskatta.
Slutligen vill jag endast beröra en jämförelse, som professor Bagge
gjorde i sitt föredrag. lIan nämnde, att fattigvårdskostnaderna uppgingo ar
19 14 till 28 och år J 9 I 9 till 68' luiljoner kronor. !)e 28 miljonerna skulle
vidare med hänsyn till nuvarande penningvärde motsvara 40 miljoner, och
skulle en jämförelse luellan 40 och 68 miljoner enligt professor Bagge belysa pensionsförsäkringens ringa betydelse såsom ersättare för fattigvården.
Professor Bagge gjorde härvid ett räknefel. Dels motsvara 28 miljoner nu
50 och ej 4 0 miljoner, dels har nlan icke rätt att jämföra det så för innevarande tidpunkt erhållna värdet med fattigvårdskostnaderna år 19 I 9. Nämnda
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år motsvarades 28 nliljoner år 19 14 av ej mindre än 73 miljoner kronor.
Jämförelsen nlåste sålunda göras nlellan 73 och 68 i stället för nlellan 40
och 68 miljoner. Skillnaden är betydande.
Ökas de 68 miljonerna med vad som av staten, landstingen och komluunerna utbetalades år 19 19 i pensionstillägg och understöd, kommer man
till en summa av 85 miljoner kronor. Pensionsförsäkringen och fattigvården
kostade tillsammans år 19 I 9 sålunda I 2 miljoner kronor mera, än vad fattigvården ensamt skulle hava kostat nälnnda år i jämförelse n1ed år 19 14. En
stor del av dessa I 2 miljoner torde dock låta sig förklaras genom att pensionsförsäkringen även i hög grad avlyfter den enskilda understödsverksamheten.
Docenten Nordenson : Generaldirektör af Jochnick förklarade, att de
pengar, varöver pensionsstyrelsen förfogar, icke rättsligen kunna användas på
annat sätt än som sker. Man kan väl dock tänka sig, att bestämmelserna
skulle kunna ändras. De äro väl icke fastslagna en gång för alla, så att de·
icke kunna rubbas.
Professor Forssner sade, att luan icke förut hade vetat, att det fanns
så mycket sjukvårdsbehov för neurastenici, men jag vill framhålla, att man·
vid dessa sjukdomar alltid kan misstänka, att tillfället till vård skapar
behovet.
Professor Forssner ville icke taga någon bestämd ståndpunkt till huruvida barnsjukhus voro lika berättigade SOIU sjukhus för behandling av reumatiska och neurasteniska sjukdomar. Just detta, att det råder en tvekan, visar
ju det berättigade i mitt krav, att det skall ske en prövning av de olika
sjukvårdsbehoven, så att man bestämt vet, vilka som äro mest berättigade
och fördenskull böra få förtur.
Gentemot anmärkningen mot de exempel, som jag drog fram, skall jag
gärna medge, att jag tog ut en del mera egendomliga fall, men som regel
gäller, att de fall,·som pensionsstyrelsen skickar, ha gått för långt. Kunde
man få in dem i ett tidigare stadium, skulle man kunna hjälpa dem, men
pensionsstyrelsen kommer icke åt dem i detta tidiga stadium utan först då
sjukdomen blivit kronisk, och då är det vanligtvis mycket litet att göra. En
och annan kan man hjälpa, men i allmänhet är det mycket litet att göra åt
dem. Att som pensionsstyrelsen frakta ned alla möjliga glasögonsfall fraktar man ned ett, får man också skicka andra - blir en utotuordentHgt
dyrbar vård.
Pro fessor Forssner yttrade, att det finns så många läkare, som icke
kunna skriva intyg. Om emellertid läkarna. skriva oriktiga eller otillförlitliga
intyg, måste den centrala myndigheten begära kompletterande upplysningar.
Det är väl icke sjukhusläkaren, som skall begära in ytterligare uppgifter av
den primäre läkaren, utan det måste vara pensionsstyrelsens sak att göra.
Fallet skall vara utdebatterat, då det kommer till sjukhuset. Det förefaller
ibland, som om intygen icke underkastades den ringaste prövning i pensions~
styrelsen. Exempelvis skickades en gång en person ti~l ögonavdelningeni
som hade utstående ögonglober och var låghalt. Hon hade Basedowska
sjukan, men icke kan man behandla den på en ögonavdelning.
Professor Haglund påpekade, att pensionsstyrelsen förmedlade en hel
del sjukvårdsverksamhet av stor betydelse. Jag måste dock för min del vid..
hålla påståendet, att man icke har något bevis för att det icke vore klokare
att sätta in dessa .medel på ett tidigare stadium, och detta gäller väl även
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i fråga om vanförevården. En form av understöd, som jag i detta sammanhang särskilt vill rekommendera, är anslag till frisängar. Vad lasarettsläkaren
framför allt behöver är frisängar, där han kan lägga personer, som legat
länge sjuka i kroniska sjukdomar, men som nu icke ha råd att stanna.
Jag skall be att såsom en bestämd vinning av diskussionen få anteckna,
att både professor Forssner och professor Haglund ställt. sig i viss mån sympatiska till tanken på en aktiv central sjukvårdsorganisation. Själva uttrycket
har professor Haglund myntat, och jag -har tagit det från honom. Man
skulle då ännu kunna tänka sig att få någon slags ordning till stånd. Personligen håller jag mycket styvt på' att det vore lämpligt, om vi, då vi
bygga upp socialförsäkringen, samtidigt ställa sjukvården fristående på samma
sätt som skett beträffande riksförsäkringsanstalten, som ju begagnar de nuvarande sjukvårdsinrättningarna. För pensionsstyrelsen räcka dären10t icke de
nuvarande anstalterna, n1en vill man bygga ut dem, måste det· nog ske fristående från pensionsstyrelsen. Jag vill tillägga, att det här icke så mycket
är fråga om vad som är utan vad som kommer att bli, framför allt då sjukförsäkringen blir genomförd. Problemen få då en mycket större räckvidd
än vad de för närvarande ha.

Byråchefen C. Broberg: De fall från pensionsstyrelsens sjukvårdande
verksamhet, som framdragits av docenten Nordenson, ha, såvitt jag kan förstå, en ganska sekundär betydelse, och jag ämnar icke uppehålla mig vid
dem. Jag vill endast framhålla, att de fel, som möjligen ha begåtts, falla
tillbaka på vederbörande läkare just vid det' sjukhus, som vi tillfrågat, innan
vi vidtagit någon åtgärd för att skicka patienten. Då vi göra denna förfrågan, medsända vi avskrift av det i ärendet ingivna läkarbetyget, och därest läkaren i fråga anser, att någon ytterligare utredning behövs rörande
sjukdomens art o. dyl., bör han givetvis påpeka detta. Har så icke skett,
är det ju ganska rimligt och begripligt, att vi anse, att fallet bör sändas.
Om något fel begås uti ifrågavarande hänseende, ligger skulden sålunda knappast hos pensionsstyrelsen.
Professor Bagge: Herr Jönsson i Revinge ansåg, att om än alla Sveriges
nationalekonomer förenade sig om mitt förslag, skulle de ändå aldrig kunna
göra något åt saken politiskt, och det tror jag han f. n. har alldeles rätt uti.
Det är ur den synpunkten ganska lönlöst att diskutera saken, men jag tror
. ändock, att det kan vara ganska nyttigt med en diskussion. Det kan ju hända
i längden, .att också politiker kunna bli i någon nlån övertygade av sakskäl,
sådant har hänt förr. Emellertid kan det knappast framgå av kvällens diskussion, att nationalekonomerna förenat sig om någon gemensam ståndpunkt
i den här frågan. Deras inlägg ha tyvärr alldeles lyst med sin frånvaro liksom
även det praktiska fattigvårdsfolkets. Jag tror, att diskussionen skulle fått en
något annan färg, om så icke hade varit förhållandet. Jag har talat rätt
mycket om dessa saker med olika personer, och även om jag icke har någon
direkt praktisk erfarenhet beträffande fattigvårdsarbetet, har jag dock på grund
av mitt kommunala arbete haft kontakt nled personer, som arbeta på detta
område. Ville jag i likhet med generaldirektör af Jochnick stödja mig på
tidningsurklipp o. dy!., skulle jag också kunna taga fram en del, som visa, att bl. a.
.fattigvårdsmän ansett mitt förslag vara en ålldeles utmärkt anordning o. s. v.
Vad den kapitalbildning, som kan uppkomma. med hjälp av de små
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avgifterna, beträffar, som generaldirektör af Jochnick anförde som skäl för
deras bibehållande, omnämnde även jag, att det otvivelaktigt försiggår en viss
kapitalbildning med hjälp av de smärre avgifterna. Hur pass stor den blir
är däremot svårt att säga. Det var I 600 000, som betalade lägsta avgiften
på 3 kr.; om därtill minst otukr. I 5 % gå bort i restantier, är det ju icke
så stora belopp, som det kan vara fråga Oln, och i förhållande till landets
hela kapitalbildning kan denna knappast få någon sådan betydelse, att man
ur ekonomisk synpunkt behöver ta någon avsevärd hänsyn till den vid bedömandet av dessa frågor.
Då byråchefen Stridsbergs kritik uppenbarligen är grundad på obekantskap med den obligatoriska socialförsäkringens nationalekonomiska innebörd,
nödgas jag något uppehålla mig härvid.
Ur nationalekonomisk synpunkt skiljer sig en försörjning grundad på
skattemedel icke (så väsentligt från en försörjning grundad på medel åvägabragta genom obligatorisk socialförsäkring, SOIU byråchefen. Stridsberg synes
föreställa sig. Den löpande försörjningen av dem som äro oförmögna till
arbete kan endast ske ur den löpande nationalinkomsten, det alltjämt framkommande resultatet av den samhälleliga produktionen. Försörjningen av dem
som ej längre kunna göra någon insats i denna produktion kan då ske på så
sätt, att staten genom sin skattemakt tar vissa delar av de övrigas andel i
den löpande nationalinkomsten oc!? lämnar över dem till invalider, åldringar
m. fl. På sätt och vis kan man säga, att ett försäkringsllloment ligger t. o. ffi.
i detta förfaringssätt: de som i sin krafts dagar genonl sina skatter försörja
fattiga åldringar och invalider få genom hela institutionen säkerhet för att i.
sin ordning erhålla sin fÖrsörjning, om de skulle råka i samma predikament
som de nu med deras hjälp försörjda. Sker försörjningen på den obligatoriska
försäkringsvägen, innebär detta, att staten genom sin makt att pålägga obligatoriska avgifter till denna försäkring, tar vissa delar av de försäkringspliktigas
andel av den löpande nationalinkomsten och lämnar över denl till försörjning
av åldringar och invalider. Vi ha alltså här i grund och botten alldeles
samma förfaringssätt, ekonomiskt sett, som när försörjningen ordnas den vanliga
skattevägen. Men vid övergången till den obligatoriska pensionsförsäkringen
komma under de första 40-5° åren de arbetsföra att få erlägga, förutom bidrag på den vanliga skattevägen till den löpande försörjningen av·
åldringar och invalider, avgifter till försäkringen, vilka sparas, d. v. s. användas till kapitalproduktion, eftersom avgiftsbetalarna ej kon1ma att göra anspråk på försörjni~g, förrän deras egen ålderdonl och invaliditet inträffar.
Under övergångstiden medför alltså pensionsförsäkringen en ökad inskränkning
i konsumtionen för de arbetsföra. Eller, p~ ett annat sätt uttryckt: om man
tar hänsyn ej blott till de arbetsföras personliga avgifter utanij.ven till deras
vanliga skattebidrag till invaliders och åldringars försörjning, äro alltså under
. denna tid de arbetsföras totala bidrag nlera värda än den försörjning, som
tillförsäkras dem vid deras framtida arbetsoförmåga.
Under övergångstide~ fortgår alltså en alltjämt fortskridande kapitalökning genom de personliga avgifternas »fondering». När övergångstiden är
slut, uppgå de utgående pensionerna till så stort belopp, att de jämnt täckas
av de inflytande personliga avgifterna och räntan på de samlade sparmedlen.
Då upphör alltså kapitalökningen.
Pensionärerna kunna givetvis ej· leva av några ) fonder», vilka äro placerade j landets realkapital, utan endast av den löpande nationalinkomsten,
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och av denna få de då för sitt underhåll dels vad sonl beskattningsvägen tas
ut av övriga samhällsmedlemmar i forn1 av obligatoriska avgifter och dels
vad som nlotsvarar ränteavkastningen på det kapital, som motsvaras av fondens värdepapper. På detta »tokiga vis» - för att citera byråchefen Strids-;
1nåste det gå till, någon annan möjlighet föreligger icke. De 85
berg milj. i avgiftspensioner, vilka beräknats komma att utgå, när den svenska
pensionsförsäkringen kon1mit i jämvikt, måste tagas ur nationalinkomsten i
form av 60 milj. i avkastning av fonderade medel och 25 milj. av för året
inlöpande avgifter. Att byråchefen Stridsberg kan betrakta denna framställning avenk] a fakta som »suggererande en lika felaktig som för hans (=== mina)
intentioner förmånlig uppfattning», förefaller minst sagt oförklarligt. Den
insinuation, som hans uttryckssätt innebär, är föga tilltalande och saknar tyd~
ligen varje grund.
Det tvångssparande, som den obligatoriska pensionsförsäkringen sålunda
innebär, ökar alltså samhällets kapitalutrustning, i samma mån som detta
tvångssparande icke inskränker det frivilliga sparandet; och från avkastningen
av det härigenom uppkomna kapitalet jämte de årliga obligatoriska avgifterna
erhålla åldringar och invalider den del av nationalinkomsten, sqm åtgår för
deras försörjning. Detta tvångssparande kunde givetvis lika väl ha åstadkommits genom en vanlig beskattning för kapitaländamål, eller rättare genom
en motsvarande ökning av den beskattning för kapitaländan1ål, som ständigt
pågår inom vår oftentliga hushållning. Det föreligger ur nationalekononlisk
synpunkt ingen principiell skillnad mellan obligatoriska avgifter till socialför-·
säkringen och vanliga skatter. I båda fall föreligger den form av samhälls~
hushållning, där staten på grund av sin makt bestämmer, hur vissa delar av
de enskildas inkomster skola användas för att fylla ett samhällsbehov - här
försörjningen av samhällets åldringar och invalider - och icke låter var och
en av samhällsmedlemmarna själv bestämma över användningen av sina inkomster. Byråchefen Stridsbergs försök att förneka detta genaln att peka på
de vanliga tjänstepensionsavgifterna är misslyckat. Dessa konstituera ju endast
en viss löneform, och den som är missnöjd med denna kan, lika väl som om
han är nlissnöjd med lönens belopp, söka sig anställning på annat håll eller
låta bli att söka in i statstjänst. Statsanställningen är ju icke obligatorisk.
Socialförsäkringens avgifter kan däremot ingen undgå - på annat sätt än han
kån undandraga sig att betala vanlig skatt. Och detta får mycket viktiga
konsekvenser i olika avseenden, som -det ej finnes någon anledning att se
bort ifrån.
Skillnaden i de båda systenlen, försörjning genon1 vanliga skattemedel
eller genom obligatorisk försäkring, ligger sålunda främst i beskattningens
olika fornt,. vi ha å ena sidan de vanliga skatteformerna (progressiv inkomstoch förmögenhetsskatt, indirekt beskattning o. s. v.), å den andra sidan personliga avgifter. Jag kan ej se annat än att den av byråchefen Stridsberg
och generaldirektör af Jochnick kritiserade formuleringen i min artikel att
»de obligatoriska premierna äro en speciell form av beskattning, där fördel
och uppoffring [ör visso särskilt starkt sammanknutits» är fullt riktig - i
synnerhet om man citerar den riktigt. Olägenheterna ur skatteteknisk och
andra synpunkter av denna skatteform, vilken ju på övriga områden helt övergivits eller är på väg att avskaffas, kunna, när det gäller ålderdoms- och
invaliditetsförsörjningen, uppvägas, och inom vissa gränser kanske mer än
l1ppvägas, av den självförsörjning, son1 denna skatteform åstadkommer däri-
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genom, att försörjningsbeloppet i varje fall bestämmes så, att det i värde
motsvarar de avgifter, som den försörjde tidigare erlagt.
Som av det ovanstående torde framgå, är det icke heller möjligt att,
som byråchefen Stridsberg vill, avföra dessa 85 milj. ur utgiftstablån för pensionsförsäkringen. De komma givetvis att belasta folkhushållningen. Formen
för beskattningen kan icke göra utgiftssumman mindre. De uppoffringar, som
måste göras för att täcka dessa utgi fter, bestå . - under förutsättning att hela
fondbildningen skulle motsvaras av nytillkommet kapital - dels i den årliga
beskattningen på 25 milj. i avgifter, som må-te utgå även sedan försäkringen
kommit i järnvikt, dels i den minskning i den årliga konsumtionen, innan
försäkringen kommit i jämvikt, som motsvarar den under denna tid försig..
gående kapitalökningen. Att dessa bördor icke kunna ökas över e~ viss
.gräns är tydligt; går man över denna, blir konsekvensen antingen minskad
kapitalbildning på andra håll eller restantier eller bådadera, i allt mera vidgad
utstFäckning. Socialförsäkringens effektivitet är sålunda beroende av nationalinkomstens storlek, och detta utgör det viktigaste hindret för möjligheten att
:genom socialförsäkring avskaffa fattigvården.
Min utgångspunkt har alltså varit att konstatera de bruttoutgifter, som
den obligatoriska försäkringen innebär, dess passiva i förhållande till samhällshushållningen, för att sedan söka angiva dess aktiva i form av tillskott till
produktiviteten hos samhällsproduktionen, eventuell minskning i tidigare ut:gående offentliga och enskilda understöd åt invalider och åldringar m. m.
Vad den mest misslynte kritiker kan ha att anmärka mot en sådan behandling
av problemet är svårt att inse. Det förefaller mig vara det rätta sättet att
lägga upp frågorna.
Att nationalinkomsten, i den mån genom pensionsförsäkringen åstadkolUmes en ökning i kapitalbildningen, i framtiden ökas genom den härigenom
··ökade produktiviteten hos näringslivet är uppenbart. Jag har emellertid tilllåtit mig att därutöver framhålla, att den obligatoriska försäkringen i och för
sig liksonl annan beskattning även kan verka minskande på kapitalbildningen,
.att detta förstärkes genom försäkringens syfte att tillgodose de önskemål, som
.äro ett av de kraftigaste incitamenten till frivilligt sparande, nämligen försörjningen vid ålderdom och invaliditet, och att denna minskning måste dras
ifrån den kapitalbildning som uppkommer inom försäkringen, för att man skall
kunna uppskatta det nettotilIskott, som genonl försäkringen tillföres näringslivets produktivitet. Då jag i min artikel framhållit, »att det är uppenbart,
att hela denna fondbildning möjliggör ett för kommande släkten värdefullt
men att man ej kan, som ofta
tillskott i produktionsresultatet - ' - :sker, helt enkelt antaga, att fondens avkastning utgör en lika stor nettoökning
i nationalinkomsten, som utan vidare kan tagas i anspråk av pensioneringen),
.är det mig svårförklarligt, hur byråchefen Stridsberg ansett sig kunna vända
·detta till, att min uppfattning skulle vara, att den svenska pensionsförsäkringen
skulle åstadkomma en absolut minskning i kapitalbildningen.
Vad sedan beträffar inverkan av själva fondbildningen på den mer eller
Inindre produktiva användningen av kapitalet, så är det ju riktigt, som byrå·chefen Stridsberg framhåller, att också de enskilda försäkringsanstalterna äro
bundna av regler för medlens placering. Om reglerna äro nära likartade,
som byråchefen Stridsberg säger, vill jag lämna därhän; men i varje fall torde
-man ej kunna komma ifrån, att' en statsmyndighet som fondstyreisen har
svårt att undgå att ta även andra än rent affärsmässiga hänsyn, något som
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uppenbarligen kan leda till en mindre produktiv användning av kapitalet.
Att staten i en eller annan forln kommer att i fonden söka en lättillgänglig
källa för sina lånebehov är endast naturligt, och denna omständighet blir sannolikt ej utan inverkan på folkhushållningen. Och vilken lnakt över den enskilda
industrien kommer ej denna statliga fondförvaltning av omkr. 2 miljarder
att få, om dess medel i likhet lned de enskilda försäkringsanstalternas placeras
i industriobligationer 1 Om denna makt kommer att utövas så, att näringslivets produktivitet på bästa sätt befordras, får framtiden utvisa. Till dess
torde det kanske vara tillåtligt att, som jag gjort, ifrågasätta detta.
I mitt förra anförande har jag redan behandlat frågan Oln sambandet
mellan fattigvårdskostnader och pensionsstyrelsens pensioner. Jag har sålunda
ingen anledning att återkomma till detta ämne, i all synnerhet som dels byrå,chefen Stridsbergs kalkyl är grundad på hans förut påpekade misstag rörande
socialförsäkringens ekonomiska innebörd, dels en sådan siffern1ässig kalkyl icke
låter sig göra på grund av bristen på tillräckligt material.
Byråchefen Stridsberg har interpellerat nlig om, vad jag skulle lnena
med uttalandet i min artikel att »om man verkligen vill uppehålla självförsörjningen som det normala i samhället och uppmuntra de egenskaper som
leda till denna, då är understöd åt den frivilliga försäkringsverksamheten i
alla dess olika former det enda rätta». I det sammanhang vari detta uttalande återfinnes, förefaller knappast någon interpellation nödvändig för att
begripa dess innebörd. Lösrycker man det ur sitt sammanhang, som byråchefen Stridsberg gjort, kan förklaringen ges helt enkelt genom att återföra
det på sin plats i framställningen, nämligen som en slutsats av resonelnanget
om det skäligen ringa värde, som enligt min mening ligger i att söka upp..
amma de moraliska egenskaper, på vilka självförsörjningsandan i ett samhälle
vilar, med- tvång. Däremot tror jag, att de i hög' grad understödjas och utvecklas av den frivilliga försäkringen, som gör det n1öjligt för många, vilka
eljest ej skulle gjort det, att själva av egen fri vilja sörja för sin ålderdom m. tu.
Skillnaden mellan de utgifter en försörjning genom frivillig försäkring
pålägger ett samhälle och dem som påläggas av den obligatoriska socialförsäkringen har jag ej i min artikel haft närmare anledning att ingå på; den
väsentligaste torde väl helt enkelt vara den, att de förra icke kunna växa till
en sådan höjd, att de ej kunna bäras, just emedan de baseras på frivilliga
avgifter, varemot detta mycket väl kan hända vid den obligatoriska försäkringen. Dennas omfång är givet, och därför uppstår i detta fall frågan, huruvida en försörjning av improduktiva samhällsmedlemmar kan ske i det förutsatta omfånget; en frågeställning som' ju blir utan mening i fråga om den
frivilliga försäkringen. Jag vet ej, om jag riktigt uppfattat byråchefen Stridsbergs interpellation på denna punkt. Mig förefaller den meningslös.
Slutligen har byråchefen Stridsberg ondgjort sig över att jag »med
egendomlig förkärlek och påfallande envishet» - som han vänligt och artigt
uttrycker sig utgått från att målet för socialförsäkringens organisation i
vårt land varit fattigvårdens avskaffande och bestrider att något sådant program skulle förelegat. Ingen som varit med om t. ex. striderna kring 19 I 3
års förslag till pensionsförsäkring torde vara i okunnighet om att fattigvårdens
avskaffande var huvudtemat för dem som förfäktade detta förslag, och att det
är denna ide, som tillika med allehanda politiska spekulationer - mot
nationalekonomernas och fattigvårdsmännens enstämmiga avstyrkande gav den
svenska pensionsförsäkringen dess allomfattande karaktär och därav orsakade
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synnerligen olyckliga utformning. Vill byråchefen Stridsberg f. ö. ha ett
auktoritativt belägg härpå, kan det erhållas genom att läsa civilministerns
försvar för den kungl. propositionen vid 19 I 3 års riksdag.
Det är emellertid ej för att rida på ord, som jag gjort frågan Oln möjligheten att avskaffa fattigvården med hjälp av socialförsäkring till en utgångspunkt för· framställningen av n1in uppfattning i föreliggande frågor. Jag har
gjort det, emedan detta är den enligt min nlening bästa utgångspunkten för
att nå själva kärnan i problemet, sonl ligger däri, att det svenska nationalhushåIlet redan av ekonomiska skäl icke kan gå över till någon grundväsentligen annan fornl för försörjning av medellösa åldringar och invalider än den
sorn Jattigvården ger. Att vi ej kunna åstadkomma en allmän pensionering
utan fattigstreck och med hjälp av vanliga skattemedel, därOiTI sy~es enighet
råda. Det går ej ekononliskt och skulle dessutom enligt mångas mening vilken även jag delar - medföra ett allvarligt hot mot självförsörjningskänslan
och sparsan1heten ho? folket. 1\1en det går ej heller llled den form av beskattning, som heter obligatorisk socialförsäkring och vilken åstadkommer en
tvungen självförsörjning. Icke heller denna kan genomföras för hela befolkningen, då även den enligt nlin mening skulle innebära en beskattning av
folkhushållet over evne; och den. går framför allt ej att genomföra för. de
befolkningslager, som huvudsakligen fått och få sina understöd genom fattigvården. Detta framgår bäst, om man klarlägger socialförsäkringens nationalekonomiska innebörd och studerar denna lugnt och sakligt ur olika synpunkter,
nlen ej betraktar social försäkringen ur synpunkten av någon sorts n1aten1atiska
trollerikonster, varigenon1 man kan komma förbi ekonomiska och socialpolitiska fakta.
Har man sålunda klarlagt läget och funnit, att so~ialförsäkringen ej kan
avskaffa fattigvård en, råkar man ej ut för att försvara den skadliga och dyrbara
san1manblandning av socialförsäkring och fattigvård, som den svenska pensionsförsäkringen innebär. Man hänvisar då socialförsäkringen till mera begränsade uppgifter och söker att arbeta för enhetliga, rationella och ekonomiskt hållbara metoder för alla slag av fattigvård, vilken etikett de än råkat
få sig påklistrade.
Jag kan sålunda ej finna, att byråchefen Stridsbergs .anmärkningar äro
sakligt berättigade; vad beträffar den ton, som präglar även hans för de tryckta
handlingarna reviderade anför?-nde, förefaller den i och för sig föga klädsam
och i detta fall alldeles särskilt litet på sin plats, då kritiken synes vara
betingad uteslutande av kritikerns egna misstag.

ATIONA EKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 22 februari 1924.

Ordförande:

f d.

Ka11lfi-Zarrättsrådet

C. CARLESON.

Det för aftonen uppställda överläggningsämnet

al tafr°gan
inleddes av direktören B. G. Prytz, som yttrade:

Her~

Ordförande, Mina Herrar!

Då jag av Nationalekonomiska föreningens ordförande olnbads att
inleda kvällens diskussion i ett så vittomfattande ämne som valutafrågan,
var det med stor tvekan jag antog den hedrande uppmaningen att yttra
mig i Eder förening. Detta så mycket mer, som jag varken är\nationalekonomiskt tränad eller haft tid eller tillfälle att -teoretiskt studera de
mycket invecklade' problem, som sammanhänga med frågan om den för
ett land i dess helhet mest gagneliga pennif?gpolitiken.
Detta problem öppnar så många spörsmål av icke endast nationalekononlisk utan även social och politisk natur, att ett bidrag till diskus·
sionen från en icke-facklnan knappast kan göra mer än hjälpa 'till att
klara upp begreppen på ett av de många områden, som den invecklade
frågan berör.
Anledningen till att jag vågat hörsalnma Föreningens uppinaningär, att denna diskussion - sådan den tagit sig uttryck i pressen huvudsakligen kommit att röra sig kring den av ingenjör Ivar Kreuger
förfäktade tesen, att vår nuvarande penningpolitik - siktande på ett
bibehållande' av den svenska kronan vid guld-, resp. dollarparitet -vore till skada för svensk industri, särskilt -exportindustrien. Det är på
grund av de erfarenheter jag under de gångna -åren gjort såsom ledare'
av ett företag, vilket till 85 a 9°-% är beroende av export för sin o ffi-
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sättning, som jag kommit att hysa en till ingenjör Kreuger di~metralt'
tJlotsatt menzlzg, och jag skall tillåta lnig att huvudsakligen skärskåda
frågan ifrån den exporterande industrimannens synpunkt.
Till denna begränsning beträffande den sida av problemet, som jag
här vill beröra, skulle jag - med tanke på den pressdiskussion, som
förts och vilken hos de flesta närvarande torde vara i tämligen färskt
minne - vilja lägga ännu en, som visserligen tidigare blivit understruken
av Professor Cassel men som ändå synes mig ha hotat att onödigtvis
komplicera den fråga, som nu äger aktualitet för oss.
Jag går nämligen ut ifrån, att det icke i kväll är meningen att
diskutera, huruvida den deflationspolitik, Sverige fört sedan 1920, varit
lycklig i avseende å det mål som uppställts eller å den takt som följts.
Ehuru jag personligen tror, att målet varit det riktiga, kan det ju finnas
många meningar åtminstone om den lämpliga takten, vilka vore värda
att diskutera, om vi åter stode tre år tillbaka i tiden. Emellertid är
det redan ett »fait .accompli» att vi gjort de uppoffringar, som varit
nödvändiga för att återföra vår krona till guldparitet, och frågan inskränker
sig till om vi nu - gripna av ett slags torgskräck vid tanken på att
ensamma befinna oss vid målet - skola vandra tillbaka en bit på den tillryggalagda vägen, i förhoppning att förr eller senare få göra om den i
pundets sällskap.
Jag tillåter mig således för min del söka reducera mitt inlägg. i
kvällens vittfamnande diskussionsämne till ett försök att besvara ett
spörsmål - nämligen
I) k':ln ett 'fnedvetet övergivande av vår 1tuvarande p enu11zgpolitik,
den att bibehålla kronan i guld-, resp. dollarparitet, tänkas 11tedfora
någon bestående fordel for industrien? samt söka upplysning i ett annat
2) vilka äro utsikterna oclt medlen till att bibehålla denna paritet?
Här bör kanske i parentes sägas, att jag helt förbigår sådana spe- .
ciellt fackmannamässiga spekulationer som frågan, om guldet i betraktande av dess anhopning i Amerika m. m. är i fara att förlora sin ställning som världens värdemätare. Jag måste - för att icke kOll1ma in· i
en kretsgång - utgå ifrån att guldet utgjort det enda beständiga värde- .
ll1ätningsinstrument jag känt och med vilket jag i min verksamhet måste
räkna samt att den största, innehavaren av världens guldförråd i eget
intresse komtner att iakttaga all möjlig försiktighet för att guldets ställning i världshushållningen skall bevaras.
Onl jag i det efterföljande i kanske alltför hög grad bygger på
erfarenheter inom en viss industrigren, den förädlande metallindustrien)
så är det därför, att jag i möjligaste mån .velat tala om rön inom min
egen verksamhetssfår.
.
Jag är fullt medveten aln att, ur synpunkten av vårt lands årliga -
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exportvärden, dessa industrier spela en mindre roll i jämförelse med de
exportvärden, som våra skogar och övriga naturtillgångar representera.
Å andra sidan lämpar sig den mekaniska industrien i Sverige kanske
i vissa avseenden särskilt väl såsom exempel vid skärskådandet av valutans inflytande på industriens existensmöjligheter, dels tack vare den
jämförelsevis höga andel, som arbetslönerna representera i de totala
produktionskostnaderna för de högt förädlade varorna, och dels därför
att denna industri - såsom hörande till de yngsta och minst traditionsbundna bland landets exportföretag under den nyorientering, som
efterkrigsåren nödvändiggjort, haft och har lättare att anpassa sig efter
förändrade förhållanden.
Vidare har den i allmänhet en mera spridd utländsk marknad än
de gamla stapelindustrierna, så att dess erfarenheter om de svårigheter,.
vilka möta vid avsättningen av varor, tillverkade i ett valutastarkt
land, till marknader med mindre stabil valuta, i många fall äro mera
alltnängiltiga än de industriers, som ha en övervägande del av sin kundkrets inom ett par länder. Sålunda fördelade sig A.-B. Svenska Kullagerfabrikens export under år 1923 på ej mindre än 39 länder, varav
intet land tog mera än l I % av totala omsättningen.
Slutligen har, vad detta bolag beträffar, det varit möjligt att genom
direkt jämförelse av produktionskostnaderna vid i andra - delvis i s. k.
valutasvaga länder belägna, bolaget tillhöriga fabriker, draga vissa,
för det föreliggande spörsmålet belysande slutsatser, som kunna anses
allmängiltiga.
När en industriman skall söka bilda sig ett omdöme Oln hur olika
faktorer inverka på resultatet av hans verksamhet, faller det sig naturligt
att skärskåda dem ur synpunkten av deras inflytande på hans tillverkningsproblem, hans försäljning och hans f~retags finansiering. Understundom kunna de även betraktas ur synpunkten av den »good will»,
som han kan äga eller eftersträva.
Vilket inflytande har nu fasthållandet av kronan vzd guldParitet på
våra tillverkningskostnader, 1/'esp. vad skulle bli folj'de1Z, 01n ett försök gJoordes att låta kronan /oljoa en lägre, ,av guldet oberoende oclt därför fOrmodligen mindre stabil penningen/let, exe1npelvis pundet?
När man i detta samlnanhang talar om tillverkningskostnader, faller
tanken först på atbetslönernao ~:tt av de argument, som framhållits av
praktiskt taget alla dem, som i pressen uppträtt till försvar för ett frångående' av dollarpariteten, har ju, märkvärdigt nog, varit det, att den
nedgång i levnadskostnadsindexen, .som inträtt mellan åren 1920 och
1923 - d. v. so under den tid kronan återförts till guldparitet - icke
haft en nl0tsvarande inverkan på arbetslönerna i landet. Tvärtom ha
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arbetarna - eller åtminstone deras ansvariga ledare genom det
mångsidiga ventilerandet i pressen av hithörande· spörsmål skola ha
fått ett bättre begrepp om ekonomiska lagar och så småningom även
komma att inse, att fordringar på förbättrad levnadsstandard måste åtföljas av motsvarande ökade prestationer.
Vi ha, som sagt, icke lyckats komma ned med arbetslönerna till
den nivå, som vår prisindex och vår kronas värde skulle motivera, om
man utgår ifrån, att levnadsstandarden för massan av folket icke kan
bibehållas vid en högre nivå än år 1914. Vi behöva dock endast se
oss on1kring i grannländerna och nu även i England för att få ytterligare bekräftelse på, att ett inslående på den tllotsatta vägen med försämrad valuta hade framkallat krav på ökade löner med ty åtföljande,
oundvikliga lönestrider. Dessa hade säkerligen icke blivit mindre kostsamma för landet än dem vi genomkämpat eller kunna komma att få
uppleva för att få ner lönerna.
Om det alltså icke kan bortelimineras, att våra arbetslöner äro
höga, är det lika säkert, att en ändring i vår valutapolitik icke i och
för sig skulle kunna åstadkomma en förbättring.
Den längre eller kortare tid, som det skulle taga för lönerna att
hinna i kapp en stegrad levnadskostnadsindex och som i bästa fall
skulle giva några månaders respit, bringar ingen välsignelse.
. Har vår valutas stabilisering vid dollarn-guldet icke haft någon
skuld j de höga arbetslönerna, under vilka industrien lider, så har tack vare den stabilitet, som därigenom skapats och den överblick av
produktionens ekonomi, som ett stabilt penningväsen möjliggjortvår penningpolitik mycket verksamt bidragit till att framtvinga flera
faktorer, som delvis kompenserat de höga arbetslönerna.
Det har så innötts i våra industrimäns medvetande under de senare åren, att de äro handicappade genom högre arbetslöner än sina
mellaneuropeiska konkurrenter, att det väl knappast någonsin funnits en
tid, då det så febrilt arbetats på medel att kompensera denna handicap, som man lärt sig betrakta såsom ett nästan oundvikligt ont.
Genom förbättrade tekniska metoder, mera vetenskaplig arbetsfördelning, större sparsamhet med både folk och material, ha vi enligt min
tro till mycket stor del kompenserat de höga arbetslönerna. Detta har
kanske ännu icke fullt hunnit visa sig, på grund av den onaturliga
skillnaden i löner, som existerat mellan t. ex. oss och Tyskland, men
ko:nmer tydligt till uttryck i 'det 9gonblick, då våra utländska konkurrenters valuta stabiliserat sig och lönenivån hos dem intar ett mera
normalt läge.
Tack vare sin dyra arbetskraft har just Sverige fortare än något
annat europeiskt land varit tvunget att tillägna sig amerikanska arbetso
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·dessa - ehuru de visserligen sänkts - fallit i lnycket långsammare temp·o.
Detta är naturligtvis i och för sig sant och bidrar i hög grad till att
försvåra ställningen för industrien.
Inom Svenska Kullagerfabrikens egna verk räkna vi med att arbetarna, i jämförelse med år 1913, vunnit omkring 18 % på levnadskostnadsindexen, plus de. genom 8-timmarslagen tillkomna 6 timmarnas
fritid per vecka. Dessa betyda ju för produktionskostnaderna ytterligare omkring 10 %, så att den totala ökningen i kostnader, härrörande
från timlöner - om man bortser från alla andra faktorer - inom våra
verkstäder teoretiskt torde utgöra omkring 28 %.
Såvida icke samtidigt med lönestegringen arbetsintensiteten ökats
i samnla takt, betyder detta naturligtvis antingen en motsvarande ökning
i varans pris eller - om denna prisökning icke kan uppnås i konkurrensen på den utländska marknaden - en stark förskjutning till arbetarnas förmån uti fördelningen av företagets ekonomiska resultat.
Anledningarna till denna utveckling äro för många att här uppräknas men äro att söka - förutom i den snabbt framskridande demoicke minst däri, att arbetarekratiseringen, som landet genonlgått ,organisationerna uppvisat en mera målmedveten ledning och sammanhållning än motsvarande arbetsgivaresammanslutningar. Dessa senare ha
dessutom under rådande politiska förhållanden runtom, i världen i många
'fåll varit handicappade därav, att de ansett sig tvungna att låta politiska snarare än rent ekonomiska hänsyn vara bestämmande för sina
handlingar och beslut.
Vad som däremot absolut icke kunnat inverka på lönernas forhållande till index i för industrien ogynnsam riktning annat än' möjligen
under någon kort övergångsperiod mellan löneregleringar, är kronans
återförande till eller bibehållande vid guldparitet. För att överhuvudtaget
kunna inblanda denna, fråga i den pågående diskussionen" måste man
förutsätta mentaliteten hos det slags arbetsgivare, som man förr i världen kunde råka på eller höra tal?s om, vilka' vid uppgörelser' med ar. betare sökte vinna fördelar genom att använda en för den mindre bildade parten svårbegriplig terminologi.,
De som haft erfarenhet av underhandlingar m'cd arbetarerepresen~
tanter, hade intet behov av den bekräftelse, som riksdagsdebatten i valutafrågan i så rikt mått lämnade,' för att förstå, att ett så billigt tric
som att sänka reallönerna' genom att försämra kronans värde icke haft
,den minsta utsikt att lyckas.
Jag skulle vilja tillägga, att det, synes mig vara ett förhoppningsfullt tecken på begynnande uppfattning av ekonomiska spörsmål hos
arbetaren, att ett så enkelt sätt att lösa lönefrågan genom en be_greppsförvirring dock- icke är tänkbar. Det inger nu förhoppning, att
I
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metoder, siktande på en allt större ekonomisering av människokraft;
under det att exelnpelvis Tyskland under sina genomlidna inflationsår
- då arbetskraftens procentuella andel i produktionskostnaderna blev
allt mindre - i märkbar grad slösat med densamma.
Liksom man vid sina första besök i Amerika med förvåning iakttar det stora arbete, som nedlägges på att spara arbetskraft - medan
det slösas med kol, olja och andra där relativt billiga produktionsmedel
- har man i Tyskland sett, hur motsatta förhållanden utvecklat sig.
Där ha, under omständigheternas tryck, stora summor offrats på
utexperimentering och tillämpning av relativt små kraftbesparingai.
Härom vittnar bl. a. det överdrivna intresset för allehanda kontroll- och
registreringsapparater för t. ex. bränsleeffekten m. m., vilka till stor del,
när normala förhållanden inträtt, icke komn1a att löna sig. Däremot
kommer det att bli synnerligen svårt att förmå en arbetare, som vants
att få sköta en maskin, till att sköta tre.
Jag erhöll nyligen från vår fabrik en liten tabell, visande tillverkningskostnaden av ett visst lager under åren 1915-1923, varav framgår, att utbetalda arbetslöner för detta lager år 1923 icke översteg dem
för 1915, trots den tidigare omnämnda ökningen i timlöner. Denna
tabell är kanske det bästa beviset på, hur mycket som åstadkommits
för att kompensera de höga lönerna, och är dels ett uttryck för förbättrade arbetsn1etoder, dels för förbättrad arbetsintensitet.
Jag tror ingalunda, att det företag från vilket dessa exempel tagits,
är ensamt om att uppvisa betydliga besparingar, men jag är övertygad
om att utan en stabil valuta förutsättningarna för detta besparingsarbete - varav den svenska industrien kommer att få stort och varaktigt
gagn i konkurrensen med utlandet - ej hade funnits.
I produktionskostnaderna ingå, förutom löner, rå1naterial och diverse hJ·älp1nateri'al. För de flesta svenska storindustrier spela inköpen
av utländskt råmaterial icke någon dominerande roll - kanske med
undantag för tenn. och koppar - men där så är fallet, ligger det ju i
sakens natur, att man med en egen stabil valuta lättare har tillfälle att
avsluta fördelaktiga köp och utnyttja de övergående tillfällen till billigare inköp, som kunna erbjuda sig, då i andra länder p~isnivån icke
hunnit följa med en eventuell pennipgförsämring. Detsamma gäller ju
vid inköp av hjälpmaterial från utlandet, såsom t. ex. kol och olja.
Innan jag övergår till att nämna några ord om vår höga valutas
inflytande på försäljningsproblemen, skull~ jag vilja påpeka det orimliga
uti att - samtidigt som vissa industrimän förklara det vara omöjligt
att exportera från ett land, som försöker hålla sin valuta vid dollarparitet - från samma håll ropas på ökat tullskydd, därför att vi översvämmas av amerikanska bilar etc.!
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Ser man på valutafrågan ur forsä(jningssynpunkt, har man ett behov av att först fastlägga några enkla lärdomar, som de gångna årens
erfarenhet ha givit exportindustrien.
Jag skulle vilja uppräkna denl i följande ordning:
I :0) Jag mår väl av att tillverka i ett land, där jag på grund av
valutans stabilitet är i stånd att noggrant känna mina produktionskostnader.
2:0) Under förutsättning av kontant betalning kan jag med lika
stor fördel sälja i en låg eller i en. hög utländsk valuta som i min egen.
(Någon försämrad prisställning gentemot konkurrenter inom det
köpande, valutasvaga landet eller gentemot konkurrenter från andra
valutasvaga länder har jag endast, om affären skall komma till stånd i
ett ögonblick, då det köpande landets valuta hastigt fallit och mina
konkurrenter äro villiga att sälja sin vara billigare än de kunna återreproducera den).
3:0) Emellertid ske de flesta försäljningar icke mot kontant betalning utan med kortare eller längre kredit/id. Kan jag då förmå köparen
att betala i kronor, är jag likaså garderad. Tyvärr stöter detta i många
fall på både reella och psykologiska svårigheter, ty även i de länder,
där valutan varit minst stadig, uppfattas det av nästan varje landets
invånare såsom en personlig förolämpning att tvivla på hans mynt, och
man förolämpar ju icke gärna en kund.
Om jag vill sköta min affär som industri och icke såsom en blandning av industri och valutageschäft, har jag då att söka gardera mig
genom att direkt hos det främt:nande landets banker - om min kreditställning det tillåter - upptaga ett lån i ifrågavarande lands valuta,
ett lån som jag omedelbart förvandlar till kronor. Lånet återbetalas,
då kundens kreditfrist är ute. Jag får såleqes hem det antal kronor,
som jag beräknat, utan större avbränningar än räntan på lånet.
Detta förfaringssätt kan ju tillämpas, där det är fråga om större
avslut, antingen för varje affår, eller så att jag uppskattar den ungefårliga omsättningen i ett land under en viss tidsperiod framåt, t. ex.
ett halvår, och söker en. kredit i landet för motsvarande belopp.
Jag tillåter mig här ett ögonblick avvika från ämnet för att framföra en annan tanke.
Förutom den säkerhet för 'valutaförluster, som ett sådant förfarande innebär, vinnes den stora fördelen, som icke torde vara utan sin
betydelse för ett kapitalfattigt land, att svenskt ~apital icke tages i anspråk för att finansiera svenska varors avsättning längre- än så att säga
till huvuddistributionsorten på en viss marknad. Den kredit, som fordras
för varornas utminutering genom detaljhandeln till den slutliga konsumente'n i varje land, bår finansieras av ifrågavarande lands eget kapital,
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vare sig det distribuerande organet utgöres av filialer eller fristående inhemska importörer.
Jag tror, att på detta olnråde många av våra exportindustrier bidragit till att anstränga Sveriges egen kapitalmarknad genom att icke
draga denna' gräns mellan vad som bör finansieras hemma och vad ute
och att en icke oväsentlig reduktion av industriens fordringar på rörelsekapital här står att vinna.
Emellertid är anledningen till att jag ett ögonblick velat uppehålla
mig vid dessa enkla och för alla välkända kreditoperationer endast den,
att det har synts mig som om industrimän, vilka ogillat vår hittills
förda valutapolitik, huvudsakligen beklagade sig över antingen att därigenom våra tillverkningskostnader inom landet drivits i höjden, eller
också däröver, att de vid försäljningar till utlandet lidit förluster ~enom
att icke få tillbaka det antal kronor de räknat med.
I det föregående har jag sökt påvisa, varför enligt min uppfattning kronans bibehållande vid guldparitet icke i längden kan fördyra
våra tillverkningskostnader, och det synes mig lika tydligt, att man
även vid försäljningar och därmed sammanhängande kreditoperationer
lnåste vara bättre betjänt med och utsättas för mindre risk, om man
kan räkna med åtminstone en säker faktor, nämligen sin egen valuta, i
stället för att behöva räkna med två variabler.
Då emellertid en del framstående industrimän understött tanken
på att försöka stabilisera kronan vid pundet i stället för vid dollarn, är
detta, tror jag, mindre ett uttryck för några infiationsönskningar än det
är att hänföra till pundets stora betydelse för våra trävaruförsäljningar,
och kanske även i någon mån till ett visst historiskt sammanhang, härledande sig från att våra gamla exportindustrier, d. v. s. våra bruk, i
alla tider räknat med pundet och fått tron på dess värdebeständighet
så att säga i blodet.
Detta är naturligtvis till mycket stor del en följd av dessa industriers beroende av den engelska marknaden och hela den mångåriga
praxis, som utbildat sig inom branschen, varvid både kvaliteter, mått
och priser för hela trävaruindustrien blivit uttryckta i engelska mått och
efter engelsk valuta - ett förhållande, som naturligtvis de .engelska
köparna och m~llanhänderna med all ,makt sträva att bibehålla.
Då andra valutor, som den franska och den belgiska, under de
senare åren bärjat ingiva misstro, har resultatet - i vad avser trävaruexporten - i många fall blivit den, att pundets relativa stabilitet medfört dess användande vid försäljningar även till andra länder än England och dess kolonier. Det är med en viss förvåning dessa exportörer
nu konstatera, att även pundförsäljningar kunna medföra valutarisker då pundets avstånd från guldparitet ökas, medan kronans bibehålles -
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och de upptaga gärna alla förslag, som kunna tänkas återgiva pundförsäljningar en riskfri ställning. I detta avseende kom ingenjör Kreugers
förslag om ett satnmankopplande av pund och kronor vid en mycket
läglig tidpunkt - då skeppningssäsongen nyss avslutats och pundet
mellan oktober och decem ber fallit från 17. 13 till 16.55.
Det synes mig, som om mera kraft borde kunna utvecklas av
våra stora sammanslutningar inorn trävaru- och pappersbranscherna för
att bryta gammal sed härvidlag, ty det är väl icke otänkbart, att ökade
fluktuationer i det engelska penningvärdet kunde lTIedföra ändring i gäl..
lande praxis. Det borde vara trävaruindustrien angeläget att åtminstone icke bidraga till dess utbredning genom att å andra marknader
än England göra avslut i engelsk valuta.
Vidare förefall~r det mig som om medlemmarna i trävaruindustriens . olika sammanslutningar antingen enskilt eller genom sina förbund - även vid behållande av avsluJ: i kronor - genom överenskommelser i större omfång med våra banker, eller eventuellt med Riksbanken, borde kunna försäkra sig om t. o. m. de stora pundkrediter, som
skulle behövas för att giva dem möjlighet att genast vid ingåendet av
ett försäljningsavtal förvandla punden till kronor.
Att så icke skett i större utsträckning än vad som varit fallet, är
emellertid icke alltid att hän föra till någon brist i kreditmöjligheterna
utan får nog i många fall tillskrivas den enskilde företagarens förhopp.:
ning att förbättra en mager vinstmarginal med en kursvinst.
Slår denna förhoppning fel och förluster uppstå, d~ger det icke
att hänföra dessa till höga produktionskostnader och ännu mindre till
en vid dollarvärdet stabiliserad inhemsk valuta.
Emellertid är det icke endast fallet, att en stabil valuta, hållen vid
guldparitet, icke bör försvåra industriens avsättningslTIöjligheter, utan den
har - liksom på tillverkningsområdet - erbjudit oss positiva fördelar.
Svenska I<'ullagerfabriken har under de senaste åren försökt utnyttja de fördelar, som vår valuta erbjudit, till att med snlå kostnader
i kronor betydligt utvidga och förbättta sin försäljningsorganisation i
folkrika men för tillfället icke valutabeständiga länder, såsom t. ex. hela
Mellan-Europa, Polen, Jugo-Slavien och Balkan liksom på sista tiden
även Randstaterna, och har med minimala uppoffringar i kronor förstärkt sin organisation och. sin ~good will», medan konkurrenter i valutasvaga länder, vilka till synes borde förtjänat bättre på sin försäljning,
dock icke fått tillräckligt över för att göra utgifter av detta slag.
Jag skulle i detta sammanhang vilja säga några ord om mina erfarenheter om dollarns betydelse i internationella affärer. Det synes
mig nämligen, som om· här i Sverige dollarns alltmer fra1nträdande betydelse såsom allmän värdemätare i världen vore betydligt underskattad.
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Just vid affärer i länder som de ovan uppräknade har det visat
sig, att icke endast har försäljningen lämpligast skett i dollars eller i
landets eget mynt till fast dollarkurs, utan i många fall har även själva
betalningen från enskilda kunder kommit i form av dollarsedlar, någon
gång i form av svenska sedlar, bärande tydliga spår aven längre tids
tesaurering.
Sålunda inlupna betalningar ha uppgått till avsevärda
belopp.
I vissa av länderna, såsom exempelvis Polen, föras böckerna i
dollars, och jag har till och med varit med om att vid uppgörandet av
hyreskontrakt för några år framåt aven försäijningslokal i en italiensk
provinsstad hyran fastställts efter lirens dollarkurs.
Under den tid vi voro tvungna att trycka egna sedlar för att betala arbetarna i Berlin - av vilka sedlar jag här har några exemplar,
daterade november 1923 - uttrycktes "dessa av oss liksom av hela
tyska industrien i bråkdelar av dollar.
Varje affärsman, som bereser de valutasvaga länderna i Europa,
måste ha lagt märke till, vilken roll dollarn har kommit att spela i
affärslivet i sin helhet. Alla förordningar och restriktioner till trots
- och dessa inträda ju alltid, när ett lands valuta kommer till en viss
pu~kt på skalan utför har det icke kunnat hindras, att affarsmännen
i dessa olyckliga länder funnit utvägar att komma" tillbaka till en med
guldet jämförbar värdemätare. Under år 1922 och i början av förra
året såg det ut som om schweizerfrancen skulle kunna konkurrera med
dollarn därvidlag i Syd- och Sydöst-Europa, men vi erhålla numera mycket
sällan betalning i denna valuta.
Med vad jag nu sagt har jag endast velat påpeka, hur djupt inrotad och" väl erkänd önskvärdheten aven återgång till guldstandard
är bland affärsmän, stora och små, i alla länder.
I detta sammanhang kan det kanske förtjäna påpekas, att omvården
om marknader med fallande valutor och ett studium av" det nödvändiga
kreditmaskineriet för deras betjäni~g är synnerligen lönande och av allra
största intresse för vår industri. Det är nämligen ett känt faktum, att
under en sådan period, som den Tyskland genomgått, varubehovet ökas
till gränsen av slöseri och långt därutöver, så att avsättningsmöjligheterna betydligt stegras.
Sålunda stego t. ex. våra försäljningar till Tyskland under åren
1921-1923, trots valutaförsämringen, högst avsevärt, och det land i
Europa, som för närvarande uppvisar en oanad konsumtionsförmåga åtminstone av våra artiklar, är Frankrike, varvid "är att märka, att i dessa
två länder våra starkaste europeiska konkurrenter ligga~
Denna varuhunger uppträder ju alltid, så snart i ett land valutan
blir lnindre värdebeständig än varorna, och leder till överdrifter i inköp,
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vilka man som exportör utnyttjar, men för vilka man skall be Gud bevara ens eget land.
Min erfarenhet bekräftar således icke, att en vid dollarn eller guldet
stabiliserad valuta försvårar försäljningen till utländska marknader, räknat
över längre tidsperioder.
Kullagers exempel är visserligen haltande, såsorn omfattande endast
en industri, men den slutsats jag därav velat draga förstärkes ytterligare
vid en återblick på de försök, som vi haft tillfälle göra med att betjäna'
vissa marknader från våra tyska fabriker. Det har då alltid visat sig,
att de fördelar, SOln under några månader härigenom kunnat uppstå,
snart åter förbytts i förluster, i kronor räknat. Få svenska industrier,
som haft större investeringar i tyska fabriker, torde heller under de
gångna åren ha skördat en vinst, som utgjort en raisonabel utdelning
på det en gång nedlagda kronkapitalet.
Till slut ett par ord om vår valutas inflytande på vår industris
finansiering.
Om man därvidlag först ser tillbaka på den gångna tidens utveckling inom landet, så ser jag att ingenjör Ivar Kreuger i Svenska Dagbladet av den 3 januari i sin replik till professor Cassel framhåller den
svenska industriens skuldsättning såsom ett av huvudskälen för ett övergivande av dol1arpariteten, varvid han framhåller, att - genom den
hittills förda defiationspolitiken, - industriens skulder fördubblats, och
att vi icke kunna anse oss hava kommit i ekonomisk järnvikt, förrän
näringslivet giver en rimlig avkastning på dessa sina skulder.
Såvitt jag kan bedöma, torde det icke spela någon roll - natianalekonoITliskt sett, huru viktigt det än kan synas för den enskilde om industrien finansierats genom stora aktiekapital eller stora lån, ej
heller om det är lånen eller aktiekapitalen, som på grund aven vid en
viss tidpunkt skedd övervärdering av näringslivets tillgångar måste avskrivas resp. under en viss tid förbliva utan ränteavkastning.
Att genom en inflation nu underlätta återbetalandet av bankskulder
och eventuellt införskaffandet av nytt aktiekapital synes mig vara ovidkommande för frågan om vår konkurrenskraft gent emot utlandet i detta
ögonblick. Detta skulle endast kunna bli av betydelse för industriens
konkurrenskraft, om den saknade rörelsekapital i detta nu och på grund
av sina skulder eller sitt stora aktiekapital icke kunde locka till sig nytt.
Men den svenska industrien saknar i stort sett icke rörelsekapital. .
Däremot har jag ganska färska erfarenheter av, vilken betydelse
vår kronas stabilisering vid dollar- eller guldparitet har, då det är fråga
om att intressera utländskt kapital i svenska företag.
Jag råkade nämligen vara i New York samtidigt med herr Kreuger,
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strax efter d~t att Tändsticksbolagets obligationer blivit emitterade på
marknaden, där de som bekant blevo nlycket väl emottagna. Jag hade
då tillfälle att resonera med åtskilliga framstående amerikanska bankmän,
som uttryckte sin glädje över det utmärkta mottagande, som herr Kreugers obligationer fått, och med en mun bekräftade, att de voro ytterst
angelägna att nu söka placering för amerikanskt kapital i Sverige eller
svenska företag. De underströko, att från såvälledande banker som från
Washington emissionshusen fått uppmaning att söka med alla medel
intressera den amerikanska allmänheten för utländska placeringar) och
ehuru detta mötte stora svårigheter såsom varande en nyhet för den
genomsnittlige amerikanske kapitalisten, komme ovillkorligen starka ansträngningar att göras för att antingen med eget maskineri eller med
Londons hjälp återföra en del av det överflödiga kapitalet till Europa.
Därvidlag hade de amerikanska'finansiärerna sina blickar riktade först och
främst på de länder i Europa, som kunde uppvisa en stabil valuta i främsta rummet Sverige.
Såsom en övergång från en inhemsk till en helt utländsk penningplacering sökte då amerikanarna att få intressera sig i sådana utländska
företag) som även hade vissa tillgångar i form av filialer eller dylikt
inom landet, för att på denna väg bygga en förtroendets bro över till
rena utländska placeringar.
.Att Sverige därvidlag på grund av sin valutapolitik intog en särstäl1Qing) hade jag många bevis på, och jag skulle vilja betyga min
tacksamhet som industriman till herr Kreuger för den bräsch han på ett
så förtjänstfullt sätt skjutit i amerikansk konservatism.
Emellertid är jag övertygad om och har flerfaldiga gånger hört
upprepas av framstående amerikanska finansmän, att huru goda än de
realsäkerheter varit, som ligga bakom Tändsticksbolagets obligationslån,
är den största och viktigaste säkerheten den känsla av förtroende till
vår svenska krona och därmed vår svenska affärsvärld, som ligger bakom
det hela.
Det var därför med en viss förvåning, som jag vid min hemkomst
några veckor efter herr Kreuger genom artikeln i Aftonbladet fick kännedom om hans synpunkter på vår valutapolitik. Ännu mera förvånad
blev jag emellertid aven del uttryck, i artikeln, tydande på ett betydligt
misstroende till såväl den amerikanska penningpolitiken som till de
amerikanska kapitalisternas möjligheter att så småningom intressera sig
med kapital i Europa.
En nära femårig vistelse i Amerika från 19 1 5 till 19 I 9 och årliga
resor dit för att följa våra företags utveckling, hava ingivit mig en stark
tillit till det amerikanska penningväsendet, sadan det nu är organiserat
- en tillit som bekräftats vid åsynen av huru väl man på det hela
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taget, trots den stora guldimporten och den högkonjunktur, som rått,
lyckats hålla levnadskostnadsindexen stabil, och vilka kraftiga. varningar
som utgått från ansvarigt håll, så snart tendenser till inflation uppträtt.
Även ur synpunkten av såväl vår industris som vårt lands behov
av utländskt kapital synes det mig vara angeläget, att vi hålla fast vid
vår guldparitet, och därmed är jag inne på den sista av de fyra synpunkter, ur vilka jag velat betrakta problemet: tillverkning, försäljning,
finansiering och good will.
Det följer nämligen en obestridlig extra »good will» med en kvalitetsvara, som tillverkats i ett land vars valuta hålles högt, en good will,
som mycket väl kan leda till praktiska fördelar, såsom jag vid underhandlingar med t. ex. franska och amerikanska tullmyndigheter haft tillfälle att erfara, och det är även naturligt, att såväl myndigheter som
den enskilde köparen skall se med blidare ögon på en utländsk vara,
som icke tränger sig in hos honom med fara att tvinga ner hans eget
lands levnadsstandard. Den good will och reklam för ett land, som
ligger uti att dess mynt upptages till värdemätare i grannländer, såsom
vår krona, rätt skött, skulle kunna tänkas bli i Norden och Balticum,
är kanske heller icke utan sin betydelse.
Om jag sålunda ur min erfarenhet såsom industrilnan ovillkorligen
med ja besvarar frågan, om vi böra söka bibehålla vår krona vid guldparitet, är jag mycket mera hesiterande inför den andra frågan, om detta
är möjligt, och vilka medel vi skola använda för att komma dit. Jag
kommer där in på ett onlråde, där herrarna säkerligen ha mycket större
möjligheter att bidraga till diskussionen än vad jag har.
Det är dock här ett par synpunkter, som lekmannen fäster sig vid.
Målet skulle ju vara att söka i någon mån återställa de förhållanden, som
rådde före 1914, då vi producerade mera än vi konsumerade. Det icke
endast gick ihop för oss, utan vi fingo dessutom ett årligt överskott till
kapitalbildning. Det räckte visserligen. icke till, utan vi importerade
dessutom kapital för att bättre kunna utnyttja våra naturtillgångar. Oln
nu målet skulle vara att återkon1ma till denna tid, är första villkoret
härför en långt driven sparsanlhet, eftersom vi för närvarande enligt
alla auktoriteter äta upp mera än vi producera, och denna sparsamhet
måste sträcka sig från den enskilde genom företagen fram till kommun
och stat. Härmed skulle vår industris konkurrenskraft stegras.
Dessutom kan det ju hända, att vi under den närmaste tiden antingen behöva låna eller också göra oss av med en del av vårt guldförråd för att bibehålla det en gång utstakade målet. Jag vill icke försöka att uttala någon mening om i vilken mån diskontoskruven eller
lånepolitiken bör tillgripas. Jag har endast den uppfattningen, som jag
redan givit uttryck åt, att för närvarande är frågan om högre eller lägre
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räntor icke det väsentliga för industriens konkurrenskraft. Det är ju
icke fråga om nya företag utan endast om att de gamla skola växa i
sina kläder.
När jag här har talat om dollarparitet, förstår jag därmed ett obegränsat tillhandahållande från riksbankens sida av dollars till det fastställda paritetsvärdet. Jag har såsom tillverkare mycket svårt att begripa
det förhållande, som för närvarande råder. Jag säljer exempelvis för
1,000 dollars kullager till Förenta Staterna. Under vanliga förhållanden
skulle jag taga hem dessa pengar i form av slipskivor och maskiner'och
annat,. som jag behövde, och som skulle kosta mig kr. 3,840. Gjorde
jag emellertid så nu, skulle jag förlora ungefär 50 kronor på kursskilInaden mellan 3.79 och 3.84. Nu skall jag icke följa min gamla vanliga
regel att i möjligaste mån hjälpa till att utjänlna handelsbalansen, utan
jag skall låta dessa pengar ligga i Amerika eller där köpa 3,840 svenska
kronor för dem. Jag skall bara icke använda dem till betalning av mina
amerikanska räkningar. För att likvidera dessa skall jag vända mig till
Riksbanken- jag förmodar, att det räknas till de legitima behoven som ger mig ettusen dollars för kr. 3,790. Jag har visserligen icke
gjort det, men det ligger rätt nära tillhands, ehuru Inan ju alltid är
litet fundersam inför så pass lättförtjänta pengar. Det förefaller mig,
som om härvidlag det icke stode riktigt rätt till, och det måste även
inför den utländska parten, som får kännedom om detta förhållande,
bidraga till att forsvaga vår kronas anseende. Vad som för mig framförallt synes viktigt är, att vi, för att lyckas med· vår stabiliseringspolitik,
göra alla offer för att hÖJ·a. kronans anseende i utlandet.
Jag har endast att tillägga det möjligen tröstesamma ordet för dem,
som skola sköta dessa invecklade problem, att jag är övertygad om, att'
i den mån exportindustrien genom sina bidrag till handelsbalansens utjämnande kan underlätta deras strävanden, stå vi vid början aven
period, då· industrien kommer att visa sin livskraft.

Härefter yttrade sig:
Fil. dr' G. Dalen: Jag skulle vilja se valutaproblemet från en något
annan synpunkt än direktör Prytz. Hans utgångspunkt var nämligen, att
man kan anse, att dollarn eller guldet för framtiden kommer att ha ett någorlunda stabilt värde, och att vi under den förutsättningen göra klokt uti
att fasthålla vid guldpariteten, vilket i så fall skulle leda till en stabil valuta
i Sverige. . Jag är fullt ense nled direktör Prytz om att det med hans förutsättning icke kan råda något tvivel om att vi borde följa den linjen. I så
fall hade vi emellertid i' dag icke något valuta problem.
När. diskussionen på valutaområdet för två, tre år sedan kom igång,
~i:trskade en förfärlig förbistring om de olika uttryckens betydelse, och mot-
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standar11a möttes därför icke i diskussionen utan gingo på sidan om varandra.
1'yvärr härska fortfarande mycket oklara begrepp om vad man menar med
det ena och det andra, och vi ha färska exempel därpå från riksdagens
valutadebatter för några veckor sedan. Jag tillåter mig påpeka, att även i
direktör Prytz' anförande användes uttryck, S0111 åtminstone icke jag riktigt
förstod, vad han menade med. Han talade onl att man kunde diskutera att
ha en stabil valuta, som följde antingen med pundet eller med dollarn. Med
valuta menar emellertid åtrninstone jag icke något, som har med växelkurserna att göra, utan med valuta förstår jag resp. länders penningvärde. Nu
är det uppenbart, icke möjligt att hålla ett konstant penningvärde { Sverige
och att samtidigt, om Förenta Staterna ändra sitt penningvärde, också få en
konstant kurs på .dollar. Jag vet därför icke, om direktör Prytz lade huvudvikten vid, att vi skulle hålla ett konstant penningvärde i Sverige, eller om
vi skulle hålla en konstant växelkurs på New York. Dessa båda saker vare
detsamma, om penningvärdet i Förenta Staterna vore konstant, men erfaren~
heten från senare år har visat, att så icke är fallet. År 192 I hade dollarn
ett värde av ungefär 45 förkrigscent, år 1922 hade den ungefär 7o cents
värde, och år 1923 hade värdet gått ned till ungefär 65 cents. Man kan
sålunda icke tala om något konstant penningvärde i Amerika.
Nu säger man visserligen, att dollarn är en guldvaluta, och att det
därför är säkrare att uppnå ~ågorlunda stabilitet i vårt penningvärde, om vi
välja dollarn i stället för att välja exempelvis pundet, som är en pappersvaluta:
i\ andra sidan skulle vi genom att följa pundet erhålla vissa fördelar ur
affärssynpunkt vid avslutandet av affärer på Europa.
Vi veta alla, att guldmyntfoten, sådan den var före kriget, bestod däri,
att, om ett hinds valuta sköttes så, att den ändrade sig relativt det internationellt förankrade guldvärdet, vederbörande myntvårdare tvingades att ändra
sina dispositioner, så att landets myntvärde åter komme att närma sig guldvärdet, och till följd därav pendlade myntvärdet inom relativt trånga gränser~
Se vi på Förenta Staternas guldvaluta efter kriget, är det ju uppenbart för
alla, att stabiliteten icke längre förefinnes. Dollarn kan av Förenta Staternas
lnyntvårdare även nu ändras i vilken som helst riktning och mycket betydligt,
innan guldet på något sätt skiljer sig från dollarn. Guldet är i dag icke
internationellt förankrat, utan den amerikanska dollarn bestämmer helt och
hållet. guldvärdet, eInedan Förenta Staterna köpa upp allt guld som finns till
väsentligt högre pris än andra stater äro villiga att betala. Jag skulle vilja
likna dollarn vid en dollarskuta med ett guldankare, som är fast fjättrat vid
skutan, så att det icke kan skiljas därifrån, men ankaret saknar varje internationell förankring med sjöbotten. Det är uppenbart, att en sådan valuta
icke på något sätt stabiliseras av guldet, så länge den rör sig inon1 måttliga
gränser.
. Vi måste skilja på vad som är orsak och verkan. Före kriget var det
guldet, som bestämde dollarns värde. Efter kriget är det helt och. hållet
pappersdollarn; . som bestämmer guldvärdet. Jag skulle vilja säga, att detta
är beklagligt, enär dollarns sammankoppling med guldet är en försvårande
omständighet vid Förenta' Staternas försök att hålla sin valuta konstant. Förenta Staterna ha nämligen dels på grund av de enorma fordringar i guld j
som de ha i Europa, och dels på grund av sin stora guldkassa en alldeles
enorm ökning i realtillgångar för varje procents höjning av guldvärdet. Å
andra sidan ha naturligtvis också Förenta Staterna samma olägenhet so~
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övriga länder av att höja sitt myntvärde, då de därigenom bromsa sin pro'duktion, men det kan givetvis mycket väl hända, att de anse vinsten aven
värdeökning å guldet större än förlusten på den minskade produktionen.
Det finns också krafter, som verka till att draga ned dollarns värde,
ty det är klart, att det kan vara betungande för Förenta Staterna att till högt
pris tvingas att köpa allt guld, som utbjudes. Häruti ligger en mycket kraftig
drivfjäder för delu att sänka dollarns och guldets värde, så att även andra
stater kunna uppträda som guldköpare. Dollaryalutan är alltså utsatt för
stora krafter, vilka kunna försvåra dollarvärdets stabiliserande.
Dollarvalutan är sålunda i dag en guldbelastad pappersvaluta, som är
svårare att manövrera, så att värdet hålles stabilt, än t. ex. pundet, som icke
har någon dylik skadlig guldbelastning. Huruvida emellertid pundet för
framtiden kommer att vara en stabilare valuta än dollarn, är omöjligt att
avgöra. Säkert är emellertid, att England har större intresse av att hålla
pundet konstant än Förenta Staterna av att hålla en konstant dollarvaluta.
Med avseende på vår egen valuta är det uppenbart, att våra intressen
mycket mera samnlanfalla med Englands. Stiger vårt myntvärde, får detta
en produktionshämmande inverkan, och vi ha icke något att tillgodoräkna
oss i fråga om fordringar och dylikt. Vi befinna oss mera i samma ställning
som England. Därmed är på intet sätt sagt, att, om vi skulle hålla en konstant kurs på pund, denna kurs skulle ha något att göra med den gamla
paritetskursen, kr. 18,16, och att en sådan politik nödvändigtvis skulle betyda
något slags inflation.
Med avseende å inflation och deflation är jag fullt ense med direktöt
Prytz, och jag tror icke, att det är någon här i landet, som önskar inflation.
Tyvärr kan jag icke säga detsamma beträffande deflation. Det finns tyvän·
ännu nlånga, som önska fortsatt deflation.
Att icke växelkursena lämna tillfredsställande uppgift om värdeändringen
å ett mynt, är ju uppenbart. I början av år 1923 noterades exempelvis
dollarn här i Sverige till kr. 3,70, och riksbanken n1åste köpa för bortåt
ISO nliljoner för att kursen icke skulle sjunka ännu djupare.
Nu, ett år
senare, noteras dollarn till kr. 3,80, och riksbanken har måst sälja för ännu
större belopp för att icke kursen skulle bliva ännu högre. .Man måste då
vänta sig, att antingen den svenska kronan under år 1923 sjunkit i värde,
eller också den amerikanska dollarn under samma tid stigit i värde. I själva
verket har raka motsatsen inträffat. Under år 1923 har det svenska myntet
något stigit och det amerikanska myntet något fallit, alltså tvärt emot vad
växelkurserna ange. Kursen skulle, beräknad någorlunda efter köpkraftsparitet,
för ett år sedan sannolikt ha varit omkring 4 kronor och nu ha utgjort
ungefär kr. 3,80. ,Om nlan genomför en dylik jämförelse för olika länder,
skall man finna, att mycket stora ändringar i växelkurserna kunna äga rum,
innan detta har inverkan på själva myntvärdets förändringar i respektive
länder.
På vad sätt kan man nu bestämma penningvärdet i ett land? Ja, tyvän'
sakna vi en n1yntvärdesindex. Det skulle vara utomordentligt viktigt, om
man kunde konstruera fram en index, som ungefär kunde ange det svenska
myntvärdet. Tidigare sysslade man huvudsakligen med partiprisindex, men
det är uppenbart, att denna i alltför hög grad påverkas av för tillfället gällande växelkurser. Man har på senare tid börjat bedölna myntvärdet med
hjälp av levnadskostnadsindex, men uppenbart är, att icke heller den precis
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är vad man skulle vilja ha, då det gäller att bedöma myntvärdet. Så t. ex.
ingå skatterna i denna index, men, on1 ett land höjer sina skattesatser, stiga
levnadskostnaderna, och sålunda skulle enligt denna index myntvärdet falla,
vilket tydligtvis icke är fallet. A.v dessa båda index borde luan dock med
vederbörliga förbättringar kunna få fram en någorlunda god myntvärdesindex_
och denna skulle kunna lämna anvisningar för våra myndigheter vid försöken
att hålla myntvärdet konstant, vilket, såvitt jag förstår, de allra flesta äro
ense om att vi böra göra.
GIn vi hade haft en dylik myntvärdesindex och någorlunda försökt
följa den, skulle en väsentlig del av de misstag, som begåtts, och som blivit
så fruktansvärt dyrbara, ha kunnat undvikas. Exempelvis skulle icke något
sådant kunnat hända som den räntehöjning, som skedde här i landet för
relativt kort tid sedan. Direktör Prytz påstod visserligen, att diskontot icke
spelar någon egentlig roll, och att icke heller industriens skulder spela någon
roll. ] ag har en rakt motsatt uppfattning i dessa frågor. Under hela år
1923 ha vi haft deflation, visserligen icke stor, men det har dock varit deflation, och vår produktion har efter det stora stilleståndet icke ännu kommit
i gång med mer än halv maskin, men icke förty har riksbanken höjt diskontot, d. v. s. bromsat produktionen.
Förenta Staterna föra i detta avseende en politik, som jag beundrar,
och för vilken jag hyser ett stort förtroende. De sköta sin myntpolitik för
sitt eget land på, såvitt jag kan finna, det absolut bästa tänkbara sätt. Efter
den deflation, som där genomfördes, och sonl jag tror, att de nu anse gick
för långt, sänktes diskontot hastigt. Man vet ju, att vid en deflation kunna
produktionskostnaderna icke sänkas i proportion med myntets värdestegring.
Man får alltså en viss fasförskjutning. Vid deflation sjunka produktionskostnaderna långsammare, och man får en mindre vinst; vid inflation stiga
produktionskostnaderna långsamn1are, och vinsten blir större. I båda fallen
har man, innan jämvikt mellan produktionskostnader och prisnivå uppnås, en
rätt betydlig eftersläpning. Med denna eftersläpning menar jag, att, när den
värsta fasförskjutningen gått över och man stannat vid ett konstant penning. värde, produktionskostnaderna mycket långsamt och assymptotiskt komma i
jämvikt med det nya prisläget. Sedan den värsta fasförskjutningen hade gått
över i Förenta Staterna, led man av denna eftersläpning, oc' man sänkte då
diskontot mycket hastigt till 4 %, vilket resulterade i några procents sänkning
av myntvärdet. Man uppnådde då hastigt jämvikt mellan produktionskostnader
och prisnivå. Allt sedan den igångkörning, som detta medförde, har Förenta
Staternas produktion fungerat någorlunda normalt. Då det sedan visade sig,
att produktionen började gå något för hastigt och inflationstendenser uppstodo,
bromsades denna för hastiga och följaktligen farliga utveckling genom en
höjning av diskontot till 4 1/2 %.
Förenta Staternas ledande män på detta område ha vid flera tillfällen
framhållit, att målet för deras penningpolitik icke är att hålla ett konstant
dol1ar\'ärde utan att reglera dollarvärdet genom diskontot och kreditre"striktioner, så att produktionen hela tiden hålles vid ungefär norn1al hastighet.
Detta är enligt min" åsikt det viktigaste för ett lands penningpolitik. Vi ha
intet annat sätt att höja landets ekonomiska välstånd än att hela tiden hålla
produktionen i normal gång. Förenta Staterna komma sålunda, om de för
framtiden följa samma politik som de tillänlpat sedan 192 I, att, när deras
produktionståg, om jag så får säga, börjar få för stor hastighet, höja diskontot
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och införa kreditrestriktioner, d. v. s. dra åt broll1sen, så snart produktionen
visar tendenser att vilja gå för fort. Tenderar däremot produktionen att vilja
sakta av, kommer man att sänka diskontot och att öka kreditgivningen, d. v. s.
man drar på ångan. På detta sätt hålles produktionen hela tiden i j ämn fart.
Kunde vi här göra på samma sätt, tror jag, att bästa möjliga resultat
skulle uppnås. Att däremot sammankoppla vårt myntvärde med Förenta
Staternas för att göra samtidiga pendlingar som deras, är ungefär lika galet
som att bestämma, att vi skola bromsa eller släppa på ånga för vårt produktionståg samtidigt son1 Amer~ka. Var och en förstår, att lokföraren i så fall
kan komn1a att här draga på ångan, just när vi ha behov av broms, och att han
kan komma att bromsa, just när vi ha behov av ökad hastighet. Detta var
också just vad som skedde föregående höst. Vi hade behov av ökad hastighet i vår produktion, eftersom vi ännu icke körde n1ed mer än halv maskin,
men Förenta Staterna hade full fart, och därför bromsade vi här.
Något lika galet hände 19 I 9. Det tjänar ju icke mycket till att tala
om vad som skett, men eftersom vi skola draga nytta av våra misstag, kan
det ibland vara klokt att se tillbaka.
V åren 19 19 var dollarns värde något lägre än hos oss, men på grund
av de restriktioner, sonl Amerika då införde, började den stiga. Under en
kort tidsperiod kom den i paritet med kronan. Men då den på grund av
. de nämnda restriktionerna fortsatte att stiga, hemställde riksban~en hos riksdagen Oln befrielse från guldinlösen, och riksdagen beviljade detta. Detta
var kanske klokt som försiktighetsåtgärd, men, om man velat följa dollarn, så
talade omständigheterna för en höjning av diskontot. Riksbanken gjorde
emellertid tvärtemot, deri sänkte diskontot, vilket medförde, ptt vårt myntvärde ytterligare sjönk från 35 a 40 % ända ner till någonstädes mellan 30
och 33 %. Vårt produktionståg, som redan hade stor hastighet, kom genom
riksbankens ångpådragning att rusa, och detta blev för oss så fruktansvärt
olyckligt därför, att vi samtidigt införde den kortare arbetsticen, som såväsentligt fördyrade produktionen.
I detta sammanhang skulle jag också vilja påpeka, att vår diskontopolitik varit en väsentlig orsak till penningvärdets förändringar, vilka.·i sin.
tur medfört, att de, som många gånger kritiserats för att vid denna tid ha
begått stora ekonomiska felgrepp, i de flesta fall själva varit offer för -den
olyckliga penningpolitiken och alltså icke äro de verkligen skyldiga.
Redan år 192 ° uppsökte jag riksbanksfullmäktigen Moll och påpekade
dessa synpunkter i valutafrågan, nämligen att man vid bestämmandet av diskontot borde fästa avseende vid näringslivets för tillfället rådande tillstånd,
d. v. s. att vi icke blott borde se på sedelstockens storlek eller på hur andra
gjorde, utan också se på det tillstånd, i vilket det svenska närlngslivet för
ögonblicket befann sig. Detta har man emellertid icke gjort, men jag skulle
verkligen önska, att vi här hade tillämpat samma förståndiga metod sonl
Förenta Staterna. Man måste komma ihåg, att vad som passar där, icke
samtidigt passar hos oss. Högkonjunktur i Förenta Staterna är icke samtidig
med högkonjunktur här och vice versa.
Vad beträffar deflation och in fiation har jag vid upprepade tillfällen
framhållit, hur oerhört skadlig och farlig en deflation är för näringslivet, vars
blolllstrande är det viktigaste för ett alln1änt ekonomiskt välstånd, vilket ju
måste vara målet för våra strävanden. Dessa mina påpekanden om skadligheten av deflation ha många gånger uttytts såsom en önskan om ny inflation~

VALUTAFRÅGAN

Bankofullmäktigen Nilson anförde' exempelvis i riksdagen förra året, att det i
detta land fanns n1ånga infiationister och att en typisk representant för dem
var doktor Dalen. Jag har emellertid vid varje tillfälle varnat för inflation.
Den är lika sk adlig som deflation. Då jag håller på att välta i det högra
vägdiket, är det meningslöst att säga, att jag, därför att jag vill avlägsna mig
från detta, rekommenderar att köra ned i det vänstra. Förenta Staterna ha
förstånd att köra mittpå vägen, och jag skulle önska, att vi vore lika förståndiga.
Professor E. Heckscher: Den fråga vi nu, icke för första gången.,
behandla är så stor, att man måste hålla sig till huvudpunkterna, och jag
skall därför avstå från att i detalj taga ståndpunkt till innehållet i de båda
verkligt värdefulla inledningsanföranden som nu hållits.
Av oli ka möjligheter till ordning för vårt penningväsende förefaller det
bäst att utan vidare upphöra med diskussionen om anslutning till pund sterling, redan av den anledning att ingen bland dem som ha inflytande på
avgörandet ett ögonblick reflekterar på en dylik lösning. Och skälen härtill
äro ganska självklara. Bankofulhnäktigen E. A. N ilson kallade en »stabilisering» vid pundet för att binda sig vid ett upprört havs vågor; jag skulle
vilja jämföra det med något som ett barn en gång gjorde, då det nyss hade
lärt sig ro, nämligen att taga till aktermärke en betande ko. Det är nämligen ett sorgligt faktum, att det engelska penningväsendet minst av allt lämpar sig som riktpunkt för närvarande, och förklaringen är ganska närliggande,
nämligen landets allt behärskande problem: arbetslösheten. Då denna ej kan
eller får övervinnas nled hjälp aven riktig arbetslöshetspolitik, sådan som
exempelvis vår egen, så är det nämligen en ständigt närliggande frestelse
att minska arbetslösheten, d. v. s. nedbringa reallönerna, genom försämring
i det inhemska penningvärdet. Mr, Baldwin försökte det två gånger, först
genom att skicka fram sin arbetsminister med formligt förslag till en ny
penningvärdeförsämring, sedan genom sitt krav på tullskydd. Båda försöken
misslyckades, och hans ställning offrades på det senare; men hans efterträdare ha kvar sina I 300 000 arbetslösa och få sannolikt ej lättare än före·
gångarna att komma till rätta med problemet, kanske snarare tvärtom. I ett
sådant läge kan man omöjligt främst tänka på ett stabilt penningväsende och
gör det icke heller; under 1923 har den engelska prisnivån efter partipriserna att döma fluktuerat dubbelt så mycket som den amerikanska, fastän i
motsatt riktning. Alltså: även om ingenjör Kreuger och hans meningsfränder skulle uppge den orimliga tanken att återgå till pari mot pund sterling
och endast söka binda oss vid nuvarande pundkurs, skulle de anvisa oss en
ovanligt bedrövlig situation, vilken emellertid som sagt också ligger alldeles
utanför praktisk diskussion.
Det återstår då i princip knappast mer än två lösningar, nämligen den
fullt fria valutan och den vid guldet, d. v. s. i detta fall dollarn, bundna
valutan. Att den fullt fria valutan rent principiellt sett utg~r enda möjligheten för penningväsendets idealiska tillstånd,' ett fullt stabilt penningvärde,
är därvid utan vidare givet; men vid ett praktiskt avgörande kan man omöjligt
bliva stående vid denna synpunkt utan måste därutöver fråga sig, vilka möjligheter och vilka garantier denna lösning erbjuder för att idealet också blir
verklighet. De förefalla mig fortfarande mycket små, och båda inledarna ha
därvid givit goda hållpunkter. Dr Dalen påpekade, så vitt jag känner med
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full rätt, att den amerikanska penningpolitiken icke går ut på en stabil prisnivå utan på att hålla produktionen i jämvikt. Det är nog också den enda
väg, varpå ett stabilt penningvärde i verkligheten kan upprätthållas, ty om
man väntar tills de i näringsiivet latenta krafterna tagit sig uttryck i ändrade
priser, så kan en hög- eller lågkonjunktur redan vara grundlagd och ingripandet alltså komma för sent. Det är alltså icke nog med att våra indexsiffror själva komlna en månad för sent - det kunde kanske avhjälpas eller att de lida av delvis ofrånkomliga statistiska brister - det kunde kanske
delvis också hjälpas; de erbjuda i verkligheten alls icke den ledning för
penningpolitiken, som de enligt det vanliga receptet för en fri valuta skulle
.utgöra. Uppgi[ten blir alltså mycket långt i från den enkla, automatiska, som
prof. Wicksell så ofta mot mig har gjort gällande; det blir i stället det största
utrymme för en diskretionär befogenhet för penningpolitikens ledare, d. v. s.
centralbankschefen, utan all automatisk tillämpning av utifrån givna direktiv.
En sådan uppgift är vår centralbanksledning emellertid icke vuxen och har
aldrig varit det.
Därtill kommer, att ingen fri valuta har det stöd för sina strävanden,
som spekulationen under vissa förhållanden kan bjuda, och allra minst är
detta fallet med en fri valuta i ett enstaka land, eftersom den blir liktydig
med ständigt fluktuerande växelkurser på alla andra länder. Härvid synas
mig .direktör Prytz' upplysningar i hög grad lärorika. Ett fast förhållande
till guldet innebär något påtagligt, gripbart, som en normal affärsman anser
sig kunna lägga till grund för sina beräkningar; när ett sådant förhållande
. råder och väntas bli bestående, känner han sig därför på fast mark och
spekulerar icke i förändringar. Han blir därigenom ett stöd för den politik
som föres och underlättar den därigenom. KOllimer åter valutan på glid gent
emot guldet, också om det skulle betyda att hålla mer i stället för mindre
fast vid ett stabilt penningvärde, så blir det tvärtom. Det ser för ett obeväpnat öga ut som en förändring och inriktar därför tanken på fortsatta förändringar, d. v. s. framkallar en spekulation i stigande eller fallande kurser,
alldeles oavsett om sådana äro betingade aven fortsatt förändring i det
inhemska penningvärdet. . Det måste anses som den minst sannolika möjligheten, att valutan under sådana förhållanden skulle kunna hållas i det värde,
som betingades av kravet på ett stabilt penningvärde. »Valutadumpingen»
och dess motsats skulle komma igång och näringslivet desorganiseras genom
själva det system, som varit avsett att trygga dess lugn. Det förefaller obegripligt, hur .någon fördomsfri iaktt~gare kunnat undgå att taga lärdom av
de jättelika verkningarna av spekulationen, d. v. s. antagandena om den framtida utvecklingen, på växelkursernas område under de senaste åren. Dir.
Prytz' påpekning om den schweiziska francens utveckling, sedan den förlorat
sin guld paritet, var därvid bely~ande nog, emedan det i detta fall gällde
t. o. m. en fortfarande relativt stabil valuta; eljest äro givetvis riksmarken
och den franska francen de stora skolexemplen.
Man kan mycket väl kalla denna affärsmännens uppfattning för en
vidskepelse, nlen det är i så fall en mycket nlatnyttig sådan och minst av
allt en som man får betrakta som· obefintlig eller betydelselös för det faktiska förloppet på detta ömtåliga område. Jag har därmed ingalunda velat
säga, att vi för all framtid skola behöva slå oss till ro med en sämre valuta
än den idealiska. Men ur det nuvarande kaos komma vi ej annat än via
guldmyntfoten. Blir den återställd i ett flertal länder, kan man sedan gå
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över till att reglera det internationella guldvärdet och till sist kanske avskaffa
guldet, som då har en mer symbolisk betydelse. Men nu går' det ej, nu
skulle det bara störta oss på nytt i den ännu större förvirring 'vi med så
stor möda lyckats övervinna. Att guldulyntfoten för närvarande är mycket
sämre än den var före kriget ändrar intet i det faktum, att den dock är det
bästa vi ha att hålla oss till än 'så länge.
'
Men det måste då också vara en guldmyntfot som duger och garanteras. När man vid föregående riksdagar krävt sedelinlösningens upptagande,
har det mötts lned argumentet, att riksbanken så bra sörjer för guldpariteten
utan inlöslighet, att kravet är meningslöst. Ett svagare argument har man
svårt att finna, och dess praktiska värdelöshet är nu praktiskt demonstrerad
genom att bankofullmäktige icke längre hålla fast vid pariteten, trots att det
ej vore någon svårighet att göra det. Nu på slutet ha vi fått den dubbla
dollarnoteringen, som hör till de betänkligaste nyheterna på området. Den
motivering, som gavs ,därtill av bankofullmäktigen E. A. Nilson i Andra
kammarens valutadebatt den 26 januari, hörde också till det mer överraskande,
i synnerhet från en person med' hans - såvitt jag kunnat förstå, med mina
egna nära överensstämmande allmänna ekonomiska grundsatser. Först
sökte han bagatellisera innebörden av' den fria marknadens högre dollarkurser genom hänvisning till att vi sakna en ordnad valutabörs; men som en
senare talare i debatten, herr p~ E. Sköld, påpekade, kunde han lätt ha gjort
sig underrättad om den fria noteringens fullständiga exakthet genom att räkna
om New Yorks noteringar på Stockholm. Situationen betyder därför ofrånkomligt, att riksbanken tillhandahåller dollarvalutor åt vissa sökande till 3,795
och låter de övriga köpa dem tre a fyra öre, före valutadebatten ända till
sju a åtta öre, dyrare - om riksbanken själv tillhandahåller dem till denna
högre kurs eller hänvisar denl till öppna marknaden vill jag låta vara osagt.
Bankofullmäktigen Nilsons ord om dessa manipulationer äro uppriktigt sagt
underbara. Han yttrade sig enligt protokollet på följande sätt (med n1ina
kursiveringar): »Vidare sades det, att riksbanken skulle ha svårt att avgöra
vilka behov som äro legitima eller ej. Ja, en viss svårighet därutinnan förefinnes, det är ingen som bestrider det, men hittills tror jag nlan kan säga,
att dessa svårigheter icke varit större än att de varit överkomliga. Begår
man något misstag, har det varit, att någon) S0111 icke borde få valuta~ har
fått det) och värre ,kan det icke bli. Då ett verkligt behov föreligger och
styrkes inför riksbanken) tillgodoses det också.» Det är med andra ord den
gamla ransoneringspolitiken, som här fem år efter världskrigets slut utan
minsta blygsel förfäktas och försvaras aven liberal politiker, själv medlem i
den regering, vars största insats just var ransoneringssystemets och krigsekonomiens snabba avveckling. I ett fritt näringsliv finns det ingen »som icke
borde få» vad han vill betala d~t gällande priset för. Dollarväxlar 'äro väl
ej likställda med spritdrycker.
Möjligen har man låtit sig behärskas av tanken på att hålla den svenska
kronans kurs uppe genom att med den högre kursen på dollars för andra än
importbehov avskräcka från uppköp av utländsk valuta, d. v. s. från kapitalplaceringar i utlandet. I så fall har man uppnått raka motsatsen av vad
Ulan åsyftat. Ty det avskräcker verkligen ingen från att köpa dollars till
3,82 eller 3,83, on1 lnan tror sig kunna eller behöva räkna med en högre
dollarkurs i framtiden; och det är just en sådan föreställning som fått näring
genom riksbankens uppträdande. Ånyo är det, n1. a. O., spekulationen SOlU
5-2430.
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sätter in, denna gång för att driva kronan från. dess paritet, d. v. s. på
grund av föreställningen att utvecklingen komn1er att taga detta förlopp. Det
är intet litet ansvar riksbanken tar på sig genom att befordra en dylik
utveckling.
'.Visserligen tror jag icke alls, att spekulanterna räknat rätt. Inom några
få veckor stå bankofullmäktige ånyo inför riksdagen, ty sedlarnas oinlöslighet
upphör 111ed mars månads utgång, om den ej förlänges, och det får väl anses uteslutet, att fullmäktige än en gång skulle vilja möta sina principaler
med en sådan ordning som den nuvarande. lvlen sedan äro de också fria
till nästa riksdag, om oinlösligheten förlänges, och därför finns det bara en
betryggande lösning: att det icke sker.
Docenten J. G. Åkerman: Två av kvällens talare ha ju förordat en
obetingad sammankoppling mellan den svenska kronan och dollarn. Jag ber
därför att· få fästa .uppmärksamheten på ett par betydande olägenheter av att
på sådant vis alltid söka uppehålla en ovillkorlig dollarkursparitet.
Det är ju så, att på grund av specifikt amerikanska förhållanden den
faktiska dollarkursen inom andra länder, däribland Sverige, då och då får
mycket starka tendenser att avvika från sitt jämviktsläge. Dollarkursens jämviktsläge för ett visst land är som bekant beroende dels på den amerikanska
och dels på det andra landets prisnivå och ligger i allmänhet rätt nära den
s. k. köpkraftspariteten. Men den faktiska dollarkursen avviker ofta rätt betydligt från detta sitt jämviktsläge. Orsakerna till dessa avvikelser äro egentligen två, nämligen dels säsongvariationer i endera landets export, dels kapitalströmningar från eller till Amerika.
Säsongsvängningarna förstår man enklast om man ser på förhållandet
mellan England och Amerika. I septemberhäftet av F. R. Bulletin finns en
grafisk fran1ställning som lnycket tydligt återger, hur den faktiska pundkursen
i New York rört sig i förhållande till pundkursens köpkraftsparitet. Under
första hälften av år 1922 och första hälften av år 1923 sammanföll den
faktiska kursen praktiskt taget med köpkraftspari. Under den andra hälften
av år 192 2 understeg däremot. den faktiska kursen köpkraftspari med upp
till 8 a 9 %. Fortsätter man nu med ledning av de senare tillgängliga
siffrorna iF. R. Boards internationella prisindex dessa beräkningar, så
finner man att också under andra halvåret 1923 den faktiska pundkursen i
New York sjönk betydligt under köpkraftspari med upp till 5 a 6 %. Här
är det tydligen fråga om en säsongsvängning i växelkursen, som återkommer
va~je hÖ$t, och. som beror på den stora amerikanska exporten av vete och
bomull :under denna årstid. Detta ,växelkursfenomen kände man till redan
före kriget, fastän svängningarna då voro oändligt mycket mindre, beroende
på- att det då fanns en verklig internationell guldmyntfot. På grundval därav
kunde spekulanter på ömse sidor om' Atlanten genom korta krediter göra
korta valutåspekulationer, som diskonterade och nästan alldeles upphävde de
säsongmässiga kurssvängningarna. Helt annorlunda ligger saken nu. I avsaknad aven internationell guldmyntfot törs ingen nu göra några korta valutaspekulationer, och följden blir att varje höst dollarn får en stark tendens
att stiga i värde både i England och alla andra länder.
Tillämpar. man vad som nu sagts på Sverige, så blir saken något mera
invecklad, beroende·' på att vi som bekant också ha en speciell exportsäsong.
Vår exp.ortsäso.ng varar ju under sommaren och hösten, och är alltså mer ut..
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dragen än den amerikanska, som är starkt koncentrerad till hösten.. Detta
har till följd, att under SOlnmaren alla våra utländska valutor, både pundet,
francen och dollarn, tendera att falla under sina jämviktslägen. På hösten
föreligger fortfarande denna sänkningstendens för pundet, francen och de
flesta andra valutor, men däremot icke för dollarn. Den koncentrerade amerikanska höstexporten och dess starkt höjande verkan å dollarnoteringen i
Stockholm väger då över sänkningstendensen på grund av vår mera utdragna
exportsäsong.
Denna uppfattning av ,saken bekräftade sig ju ganska tydligt i höstas.
Under oktober, november och början av december visade vår dollarkurs en
stark stegringstendens, som- icke kunde förklaras genom rörelser i vår eller
den amerikanska prisnivån. .Denna stigningstendens berodde alltså på specifikt amerikanska exportförhållanden, som borde vara oss tämligen likgiltiga.
För att mota dollarns :stigningstendens beslöt emellertid riksbanken i början
av november att höja diskontot, ehuru denna höjning först skedde efter en
tydlig och enligt min uppfattning mycket berättigad -tvekan. Man bör betänka, att denna höjning på intet vis var betingad av vårt eget läge, eftersom
vår prisnivå då sedan ett halvt år hade varit något fallande.
.
Med hjälp av det höjda diskontot och valutaförsäljningar lyckades man
nu hålla nere dollarkursen nära pari. Härigenom tryckte man emellertid
ytterligare betydligt ner våra andra valutor, särskilt pundet, som är mycket
viktigare för oss ur hundelssynpunkt än dollarn, och som även utan ett sådant ingripande skulle stått rätt lågt vid denna tid på året. Jag kan icke
finna, att en sådan politik är annat än ganska meningslös. För några år
sedan föreslogs det att riksbanken skulle köpa valutor under sommaren och
hösten och därigenom hålla upp kursen på våra viktigaste handelsvalutor,
särskilt pundet, under denna vår .exportsäsong. Denna plan, som visserligen
icke kom till utförande, hade säkerligen mycket goda skäl för sig. Nu har
man emellertid slagit in på en rakt motsatt politik genom att sälja valutor
under hösten och på. alla vis trycka ner våra exportvalutor under deras eljest
naturliga lägen. Denna politik har emellertid tydligen starkt skadat våra
viktiga trä- och massaindustrier och medfört en betydande nationalekonomisk
förlust. Man kan därför svårligen finna annat än att diskontohöjningen under hösten var omotiverad och olycklig.
Dollarkursens starka stegringstendens upphörde som bekant inte definitivt i december, utan återuppstod och förstärktes i nuvarande och föregående
n1ånad. Detta är ej längre en säsongsvängning, utan det är ganska tydligt
att det beror på den andra huvudorsaken till avvikelsen mellan faktiska kursen och jämviktsläget, nämligen internationella kapitalströmningar. Den
stigning av vår dollarkurs över pari, som uppstått under de senaste fem veckorna, har före riksdagsdebatten i saken sannolikt delvis berott på en inhemsk
valutaspekulation, men även då endast delvis. Denna spekulation måste ha
en viss grund att bygga på, och denna utgöres utan tvivel av den starka
kapitalöverföring till Amerika, som sedan någon tid varit i gång från England och framför allt från Frankrike. Det finns också alla utsikter att denna
kapitalflykt åtminstone från Frankrike kommer att fortsätta en lång tid. Den
franska francen har börjat att rulla n1ed en sådan fart neråt, att det skulle
fordras någonting liknande ett underverk att hejda den. Detta hittillsvarande
och sannölika francfall beror franlför allt på en allmän lnisstro lTIot francens
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framtid. Till följd därav överföra fransmännen själva sina kapital till Amerika, och utlänningar utbyta sina franska kapitalinnehav mot dollars.
Även beträffande det engelska pundet förefinnas vissa möjligheter till
en viss fortsatt försämring. Arbetarregeringens stora äskanden till improduktiva sociala ändamål och den av arbetslösheten alstrade engelska obenägenheten att höja diskontot kunna lätt få farliga följder.
Den starka franska och måhända även engelska efterfrågan efter dollarvalutor kommer emellertid att alstra en betydande övervärdering av dollarn
inom hela världen och bl. a. även i Sverige. Om vi nu trots denna övervärdering vilja fortsätta med "att hålla den faktiska dollarkursen nära pari,
så måste vår prisindex komma att nedpressas åtskilligt under den amerikanska.
Vi måste alltså då gå längre i deflation" än amerikanarna själva f. n. göra.
Det förefaller synnerligen svårt att verkligen vilja försvara ,en dylik politik.
Man bör ihågkomma," att vi här i landet sedan 1920 haft en deflation med
. alla dess skadliga verkningar" för näringslivet, som varit starkare än i något
anhat land i världen" Vi började vår deflation från ett prisläge som låg
betydligt över Amerikas högsta prisläge och även över alla andra valutastarka
länders maximilägen ; och nu begäres det att vi ensamma av alla länder i
Europa ytterligare skola sänka vårt prisläge åtskilligt under det amerikanska.
Allt detta för nöjet att hålla den under ett flertal för oss likgiltiga inflytanden svängande dollarkursen vid pariteten. En dylik ståndpunkt innebär
dock, förefaller det mig, en viss portion för de verkliga förhållandena okänslig doktrinarism. Vad som nu borde göras vore tvärtom att oberoende av
dollarns övervärdering lätta näringslivets alltjämt svåra läge med åtminstone
en mindre diskontosänkning.
De tillfälliga dollarkurssvängningar, som jag nu talat om, kommer man
för framtiden att få räkna med, så länge Amerika är det enda guldmyntfotlandet av betydelse; m. a. o. så länge icke England återgått till guldmyntfot. När England återgått till guldmyntfoten, så komma däremot dessa svängningar att berövas nästan hela sin styrka på samma sätt som skedde före
kriget, nämligen genom internationella guldsändningar och kort kreditgivning.
Såvitt jag kan se, borde vi därför icke ovillkorligen binda oss vid guldmyntfoten, så länge denna endast utgöres aven ensidig amerikansk guldmyntfot;
d. v. s. praktiskt taget icke, innan England övergått till denna myntfot.
Detta har som bekant varit riksbankens slutyrkanden vid de två föregående
årens riksdagar. Dessa yrkanden voro emellertid försedda med motiveringar,
som enligt en ganska enhällig sakkunnig uppfattning icke voro hållbara) och
som därför hindrade en mera allmän anslutning till yrkandena själva. Sedda
särskilt j ljuset av de senaste månadernas händelser te sig emellertid dessa
yrkanden som sunda och riktiga. Det är därför att hoppas, att även i den
närmaste framtiden ingen ovillkorlig sammankopplingL.mellan kronan och
dollarn äger rum.
Jag har berört dessa saker, ty jag tror att de visa, att dollarpariteten
såson1 absolut norm för diskontopolitiken i själva verket är förenad med synnerligen" stora tekniska svårigheter. Professor Heckscher har talat om de
tekniska svårigheter, som' möta, om man skall hålla en pappersvaluta konstant,
men jag tror, att de svårigheter, SOlU jag har berört, äro åtminstone i det
närmaste lika stora.
Professor Heckschers plaidoyer för guldmyntfoten var vidare ett utomordentligt vältaligt försvar för den internationella guldnlyntfoten, sådan den
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förelåg före kriget. Vad vi nu ha att rätta oss efter är emellertid den amerikanska praktiskt taget fria valutan, som på ett diskretionärt sätt styres av
en bankstyrelse, alltså just det, som professor Heckscher varnade för, låt
vara att den ifrågavarande bankstyreIsen förefaller att vara synnerligen kunnig och kompetent.
Direktör Prytz påstod, att det nationalekonomiskt kunde vara rätt likgiltigt, Oln aktiekapitalet såsom sådant lämnade avkastning. Huvudsaken var,
att företagen lämnade avkastning. Om detta sedan gick till bankerna i form
av bankräntor eller till aktieägarna i form av utdelning, kunde nationc.:lekanomiskt sett vara rätt likgiltigt. Detta är säkerligen en alltför outrerad ståndpunkt. Det är sant, att om ett företag har mycket god ställning, kan det
nationalekonomiskt göra detsamma, om det avstår en viss del av. sin nettovinst i form av bankränta. Men Oln ett företags nettovinst på ett varaktigt
sätt alldeles eller nästan försvunnit, betyder detta, att företaget är nära sin
bankrutt, och då blir saken ingalunda nationalekonomiskt likgiltig. Det -företag, som arbetar på bankruttens brant, -har nämligen icke .samma industriella
slagfärdighet som ett -välstående företag. Detta utgör det -s. k. desorganisationsproblemet, som har utvecklats på ett mycket vältaligt sätt i Industriförbundets skrivelse i saken i mars 192 2, och jag behöver därför icke vidare
ingå på detsamma.
Jag vill sluta med att påpeka, att alla tyckas vara ense oln en sak,
som jag också obetingat vill ansluta mig till, nämligen att den nuvarande
skillnaden mellan riksbankens officiella dollarkurs och den verkliga kursen
knappast kan försvaras. Den ökar spekulationen och är ur alla objektiva
synpunkter skadlig, och jag betvivlar, att det finns någon med saken förtrogen person utanför riksbanken, som skulle vilja försvara den.
Professor K. VVicksell : Några talare här i afton ha tagit sikte på den
omständigheten, att vi genom att övergå till guldmyntfot - vilket vi enligt
min mening kunna göra när som helst, om det behövs - eventuellt skulle
utsätta oss för risken av fortsatt deflation. Däremot har ingen uppehållit sig
vid den möjliga faran av inflation, som ju också under nuvarande förhållanden kan ligga i en övergång till guldmyntfot. Det har talats om den amerikanska myntpolitikens utomordentligt besinningsfulla karaktär, men man har
ju även att tänka på de ofantliga svårigheter, som Förenta Staternas myntpolitik nu laborerar lned, då de år från år nödgas stoppa på sig nära nog
hela världens guldproduktion. De ha under de sista tio åren faktiskt absorberat omkring sju års produktion från alla världens guldgruvor, inbegripet
sina egna. Man föreställer sig ofta, att ett land utan vidare kan taga emot
så mycket guld, som skickas dit, ty centralbankerna kunna ju köpa detta guld
för sina sedlar. Men i så fall uppstår inflation. Amerika har endast kunnat
undvika inflation därigenom, att det icke har köpt guld för sedlar, utan för
Federal Reserve-bankernas valutor. Direktör Kreuger yttrade många besynnerliga saker i sitt bekanta »varningsrop»; bl. a. påstod han, att Amerika endast genom en stark guldimport hade kunnat hindra dollarn från att stiga
högre än alla andra länders valutor. Detta är ungefär så avlägset från verkliga förhållandet, som tänkbart är. Denna stora import och dess läggande
på hög har tvärtom varit det, som hindrat dollarn att sjunka. Amerika har
köpt guld för valutor, men såsolu professor Davidson i sina förträffliga artiklar i Aftonbladet uppvisat, hava Federal Reserve-bankerna just ingenting
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kvar i valutor. De ha icke stort mer än en n1iljard i behåll. Då importen
av guld utgör c:a 300 miljoner $ om året, behövs det sålunda endast något
över tre års sådan import för att dessa banker skola ha förvandlat alla sina
tillgångar till guld. Nu finns ju också den möjligheten, att staten skulle taga
upp lån eller rent av lägga på skatter för att köpa in guld och göra det
overksamt, lnen detta är icke något, som är trevligt i längden. Det är ju
enormt förlustbringande. Det billigaste vore - såsom jag för några år sedan skrev i Economic Journal - att köpa upp alla guldgruvor och stoppa
produktionen. Då behövde man bara förlora ränta på det i gruvorna nedlagda kapitalet, men slapp att dessutom betala arbetslönerna.
Å andra sidan ligger det naturligtvis i Förenta Staternas intresse att guldet
står högt i värde, ty därigenom bli också deras fordringar mera värda; men det
är ju egentligen en rätt ogentil synpunkt att på detta sätt pressa sina stackars
fordringsägare. När dessa fordringar uppkommo, hade guldet faktiskt ett vida
lägre värde än nu. Bättre vore att göra upp med gäldenärerna om en mera
stabil .och rättvis betalningsnorm, oberoende av guldvärdet.
Den faran är alltså icke utesluten, att man i Amerika släpper efter och
låter guldet sköta sig självt. Faktiskt har, som professor Davidson påpekar,
detta års guldproduktion icke lagts i Federal Reserve-bankernas skattkammare;
vart det tagit vägen, är ovisst'. Har det fått gå ut i rörelsen, och man fortsätter på samma sätt eller börjar köpa guld för sedlar, blir det i Förenta
Staterna oundvikligen inflation. För England, för Schweiz, för Holland m. fl.
länder skulle detta tillsvidare endast ha till följd, att de närmade sig till
guldpariteten, men för oss, som praktiskt taget redan befinna oss där, skulle
det omedelbart medföra inflation.
Det låter, emellertid också tänka sig, att Förenta Staterna följde vårt
föredöme från 19 I 6 och spärrade guldet. I så fall kunna de utan fortsatta
uppoffringar bibehålla dollarn i dess nuvarande värde, men guldvärdet skiljer
sig då' från dollarn och kan falla hur djupt som helst. Vi få alltså taga
dessa risker i betraktande, om vi fastlåsa oss vid guldet. Jag undrar} om
professor Heckscher skulle vilja vara med om att på detta sätt få en ny och
kanske obegränsat stark inflation. Det synes mig, som Oln den enklaste lös..
ningen vore, att vi hålla fast vid vår prisnivå och icke bry oss om något
annat. Då äro vi skyddade både för inflation och deflation. Att detta är
på samma gång idealet för myntpolitiken, behöver ju icke i och för sig vara
något hinder.
Professor Heckscher: Såsom direkt apostroferad vill jag svara, att jag
gärna såge oss enbart taga sikte på en fast prisnivå, om det läte sig göra.
Men det är just frågan. Professor Wicksell vet, att vi icke lyckats hålla vår
prisnivå n1er konstant än guldprisnivån under den tid, vi haft, en fri valuta,
utan tvärtom, att varje gång den an1er,ikanska prisnivån förskjutit sig under
de senaste tio åren den svenska förskjutit sig ännu starkare, fastän vi på
intet sätt varit bundna vid guldet. Man kan exempelvis se, hur den prisstegring, son1 började år 19 I 9 i Amerika och kulminerade sommaren 192 o,
spred sig till alla lnöjliga länder, trots att guldet icke var det formella bandet; och den låg särskilt nära till hands för Sverige, därför att våra exportvaror äro mycket konjunkturkänsliga. Det förefaller då son10m prof. Wicksell skulle kunna göra det ,enkla medgivandet, att vi trots den teoretiska möjligheten att hålla en fast prisnivå aldrig lyckats realisera den, fastän vi varit
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formellt fullt fria. Efterso1l1 An1erika för närvarande har den avgjort bästa
centralbanksledningen och den bästa vård om valutan som över huvud taget
förekommer, anser jag risken för variationer vara långt mindre, om vi koppla
fast kronan vid dollarn än om vi operera på egen hand.
Doktor Dalen: Endast ett par ord lned anledning av professor Heckschers sista yttrande om prisnivån. Vi ha här i Sverige under de senaste
tre åren haft en prisvariation på 2 a 3 % i defiationistisk riktning. Förenta
Staterna ha under samn1a tid haft en variation i sitt dollarvärde på 8 il 10 96.
Alltså har den fria svenska valutan hållits betydligt mera konstant än den
enligt mitt sätt att se fullkomligt fria lnen guldbelastade amerikanska dollarn.
Det är därför icke riktigt att säga, att Amerikas gulddollar under senaste
tiden varit mera konstant än den svenska papperskronan. Att här många
fel begingos under krigsåren, vilka resulterade i papperskronans lninskning,
är alldeles riktigt, men även dollarn sjönk under denna tid betydligt i värde.
Det är för övrigt oriktigt, att förändringarna under krigs~ren läggas till grund
för bedömandet av n1öjligheten att nu hålla prisnivån konstant.
Som jag förut fralnhållit, är elnellertid huvudsyftet i Förenta Staterna
icke att hålla ett konstant dollarvärde utan att hålla produktionen vid konstant hastighet, och vårt önskemål kan omöjligen vara att få vår valuta att
variera på samma sätt som det för den amerikanska dollarn vid olika tillfällen kan vara lämpligt. Såvitt jag förstod, var professor Heckscher fullständigt ense med mig därom, att idealet vore att hålla produktionen konstant, men det betyder icke på något sätt en konstant växelkurs vare sig på
pund eller dollar. Svängningarna i prisindix eller n1yntvärdesindex lämna
långt bättre upplysningar om diskontot är för högt eller för lågt än växelkurserna göra.
Jag tror sålunda, att det ovillkorligen är riktigare för oss att hålla vår
konstanta prisnivå, och när en gång i fralntiden - vi veta icke nu, när det
kan komma att ske - pundet och dollarn mötas, böra vi också· koppla fast.
Vilka svängningar pundet och dollarn från nu till då kunna komma att undergå, känna vi icke, men vi veta, att vi må bäst av att under mellantiden
göra minsta möjliga svängningar, alltså söka hålla prisnivån konstant eller
taga någon inflation eller deflation, on1 det skulle vara nödvändigt för att
vi hela tiden skola hålla oss mellan dessa båda valutor. Göra vi det, lnötas
vi på samma gång som pundet och dollarn i den då blivande guldpunkten.
Om den lig&er 5o % högre eller lägre än idag, det veta vi däremot icke.
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Ordförande: Professor ELI F. HECKSCHER.

Föredrag hölls av professor Harald Westergaard, Köpenhamn,
över ämnet:

Om ekonomiske Barometre.
I.
Det er en almindelig Klage, at den 0konomiske Statistik kun har
naaet en lidet tilfredsstillende Udvikling, og at den ikke paa langt ncer
strcekker til overfor de store og vigtige Problemer, man kunde 0nske
belyst. Det' maa dog ikke glemmes, at 0nskerne ganske naturlig altid
vii ile forud for den faktiske Udvikling. I Virkeligheden har den 0konomiske Statistik i de sidste Menneskealdre gjort rene Syvmileskridt
fremad. Lad mig som et enkelt Eksempel paa, hvad der er naaet,
ncevne den ber0mte franske Kemiker Lavoisier, som under den store
franske Revolution gjorde et dristigt Fors0g paa at belyse Landbrugets
0konomi med Tal. Han 0nsker at finde Frankrigs samlede Kornproduk/zon, Landbrugsarealets St0rrelse og Kreaturstyrken, Tal som man
nutildags har ret paaiidelige lagttagelser over. Han begyndte med at
forudscette, at der var 25 Mill. Mennesker indenfor Frankrigs Greenser ;
det var nceppe langt fra Sandheden, sk0nt der ikke forelaa nogen Folketcelling, men Tallet maatte skaffes ad indirekte Vej. Saa gaar han ud
fra et Sk0n over den Mcengde Korn et Menneske gennemsnitlig aarlig
maa antages at bruge; derved fandt han Omfanget af den aarlige Kornh0st. Saa sp0rger han, hvor mange Plove der medgaar erfaringsmcessig
til Produktionen af en vis M~ngde Korn, alt eftersom de trcekkes af
Heste eller Okser, og hvor stort et Areal en Plov kan bes0rge. Derfra
naaer han under en Betragtning af Agerbruget i de enkelte Provinser,
eftersom der fortrinsvis brugtes Heste eller Okser, til et Sk0n over hvor
6- 2 4374.
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stor Kreaturbestanden er, og hvor stort det dyrkede Areal er. Man
kan hurtig blive enig om, at alle disse Beregninger indeholder store
Fejlkilder. Vore moderne Statistikere viI forstaa det Hjertesuk Lavoisier
udst0der med 0nske om en Produktionsstatistik bygget paa lagttagelser.
Det maa vel indr~mmes, at de Iagttagelse~ man raader over i den 0konomiske Statistik, endnu den Dag i Dag lader meget tilbage at 0nske i
Retning af N0jagtighed. Man beh0ver blot at tcenke paa Handelsstatistiken. Men et TiIbageblik, sarn det jeg her har givet et Eksempel paa,
viI dog vise, at der virkelig er naaet betydningsfulde Resultater paa
dette 01nraade.
II.
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I det 0nskerne, som jeg bemcerkede f0r, altid maa ile forud og
stille Krav om videre Fremskridt, er det i vore Dage med de stcerke
0konomiske Svingninger, med de idelige Forandringer mellem Opgang
og Nedgang, ganske naturlig scerlig bleven BeIgegangen i det ekonorniske Liv man tager Sigte paa. Man sp0rger, om der ikke er en
saadan Sammenhceng i alle 0konomiske Bevcegelser, at man fra Svingninger paa et Omraade kan slutte sig tiI Svingninger paa andre Omraader. Allerhelst vilde man scettes i Stand 'til at se ind i Fremtiden,
idet man sp0rger, hvad der vil komme, om kortere eller hengere Tid,
af Storm eller Havblik, af Opgang eller Nedgang. Det er en 0konomisk
Meteorologi, man 0nsker at tiIvejebringe. l\1angfoldige Forskere har i
den sidste Tid kastet sig over ~ette Emne,. og det viI nceppe vcere overfl0digt at pr0ve paa at faa nogle Strejflys derover, i det man sp0rger
om Udsigterne tiI at faa en saadan 0konomisk Vejrtjeneste i Stand.
Man kan samle Betragtningerne i tre Afdelinger, i det man forst sp0rger
om de lange Belgebevcegelser, som iblandt andet kunde forklare noget
om de med Mellemrum .optrcedende Verdenskriser, derncest s0ger at
komlne paa det rene med de kortvarige periodiske Svingninger, som
viser sig indenfor Kalenderaaret, og endelig. sp0rger, hvorvidt Belgetoppe
og BeIgedale paa forskellige Omraader SVarer til hinanden med et st0rre
eller mindre Mellemrum.
Jeg maa forudskikke, at jeg ,under min Syslen med dette Emne
for en ikke ringe Del er kommet til negative Resultater. Jeg ser ikke
rettere end, at man overalt ved saadanne Unders0gelser maa anvende en .
meget n0jeregnende Kritik for ikke at udscette sig for Selvbedrag. Det
kan nlaaske siges, at den fornernste Grundregel i al Statistik er Fo.rsigtighed, og at der er scerlig Opfordring tiI at anvende den, hvor det
drejer sig om at dyrke ny Jord ap som·i dette Sp0rgsmaal. ( Man maa
modstaa Fristelsen til at lcegge for meget i de forskellige Bevcegelser
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man m0der, og tcenke sig dem i en mere intim Forbindelse, end man
kan begrunde ud fra Tallene. Sagen er den, at disse Tal hcenger mere
eller mindre n0je sammen men hele den almindelige Verdensudvikling.
Det er som Ordsproget siger: hele Verden er en Stad. I alle Kultur. lande er D0deligheden taget af, Produktionen vokset, Bankernes Virksomhed bleven mere og mere ornfattende o. s. v. Men det som det
gcelder om, er at komme paa det rene med, om der i alle disse Bevcegelser paa visse Punkter g0r sig en scerlig Sammenhceng gceldende.
Lad mig hente et enkelt EksempeI fra den finske Statistik. I L0bet af
en Aarrcekke gik derovre Eksporten stadig i Vejret, AntaIlet af Selvmord og af Skilsmisser. voksede, ag endelig tog AntaIlet af drcebte Rceve
af. Ved f0rste 0jekast er der nu en stcerk Korrelation mellem Skilsmisserne og de drcebte Rceves Tal. Men vilde nogen paastaa at Aarsagen til, at der er bleven drcebt fcerre Rceve, er den stigende Eksport,
eller at det er den voksende Skilsmissehyppighed, der farkIarer Nedgangen i de drcebte R~ves Tal?
Dette er et meget krast Eksempel, og det viI ikke vcere vanskeligt
at vise det urimelige i en saadan Tanke. Men der kan vcere mange
Omraader, hvor der ikke er saa let at undgaa Selvbedrag, ag derfor kan
Eksempiet vcere lcererigt. Et simpelt Kontrolmiddel faar man ved at
unders0ge Bevcegelsernes Styrke lidt n0jere. Hvis der var en Aarsagsforbindelse, maatte en scerlig stcerk Stigning i Skilsmissernes Antal falde
sammen med en scerlig stcerk Nedgang i de drcebte Rceves Tal. Bearbejder man nu det finske Materiale med dette for 0j~, viI man finde,
at Antallet af drcebte Rceve i hver af de Grupper, hvori den paagceldende
Aarrcekke spaltes, er ncesten fuldstcendig identisk lned, hvad man skulde
vente efter Gennemsnittet for de omliggende Aar, saa at der altsaa slet
ikke viser sig nogen ncermere Forbindelse.
Der er en ejendommelig Fare ved Probierner af denne Art, nemlig
at man fristes til at tage altfor videnskabelzgl derpaa. Man opstiller et
eller andet smukt Scet Formler, der skal give Udtryk for den s0gte
Sammenhceng, og som giver Anledning til en Rcekke Beregninger, af
hvilke Sammenhcengen i Tallene i det enkelte Tilfcelde skal fremgaa.
Men netop derved udscetter man sig ofte for Selvbedrag, idet man forveksler den tcenkte Lov med den virkelige Sammenhceng. Jeg ser ikke
rettere end, at det f0rst og fremmest kommer an paa de. rent eleme~ta:re
Metoder, og at der ikke er Anledning til at [orlade dem, f0r de er udt0mte eller viser sig ude af Stand til at give et tydeligt Resultat. Det
forekammer mig, at vi endnu er langt fra et saadant Punkt, og at man vil
g0re vel i - uden at dr0mme om matematiske Love - f0rst at g0re sig
saa fortrolig med Iagttagelserne som muligt og at pr0ve paa at vinde en
fore10big Sikkerhed i sit Syn paa Fcenomenerne. Man maa vcere paa
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Vagt overfor Formlerne og sp0rge sig selv, om det er disse Formlers
indre Egenskaber, der afs10rer sig ved ,Beregningen, eller om det er
Ejendommeligheder ved Iagttagelserne der scetter deres Prceg i Resultatene.
Ved Opstillingen af saadanne Formler kan det ellers gaa en som Goethe
har sagt: Was Ihr hinein nicht gelegt, ziehet Ihr nimmer heraus.
Man maa dog ikke undre sig over, at der viser sig Tilb0jeligheder
til at opstille saadanne matematiske Love paa dette Omraade. Thi det
ligger ncer at stille B0lgebevcegelserne i det 0konomiske Liv i Forbindelse
med periodiske Fcenomener i den fysiske Verden. Lad mig for Eks.
minde om Jevons' Teori om Sammenhcengen mellem de 0konomiske
Kriser' og Solpletterne. Man vil scerlig f01e sig tilskyndet til at bringe
Landbrugsproduktionen i Samklang med de meteorologiske Forhold.
Kunde der paavises en saadan Sammenhceng, og kunde man godtg0re
at der er Perioder i de meteorologiske Forhold, saa havde man faaet
et vcegtigt Bidrag tiI Forstaaelse og Forudsigelse af de 0konomiske
Kriser.
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III.
Vi er altsaa her inde paa det f0rste af de tre omtalte Problemer:
de lange Belg·ebevcegelser. Det er ikke mindst amerikanske Statistikere
der har beskceftiget sig med dette Sp0rgsmaal. Iblandt dem kan nrevnes
en fortjent Forsker H. L. Moore. Han har scerlig beskceftiget sig med
Forbindelsen mellem Regn1ncengden og H esten, i det han har samlet
lagttagelser for 04iodalen og Illinois. Han mener at have paavist en
8·aarig Beva=gelse i Regntncengden. Det er ikke vanskeligt ganske
elementeert at pr0ve dette. For Ohio har han lagttagelser omfå.ttende
et 72-aarigt Tidsrum, 1839-1910. Man kan nu danne Grupper af Aar,
saaledes at der i, hver Gruppe er en vis Afstand mellem Aarene: hvis
Mellemrummet skal vcere 8 Aar, kommer altsaa 1839, 1847, 1855 i en
Gruppe, 1840, 1848 o. s. v. i den nceste, og saa fremdeles. Det viser
sig nu, at man ved 8-aarige Mellemrum faar de st0rste Udslag, medens
Tallene udviskes meget, naar man gaar over tiI 7-aarige eller 9-aarige
Mellemrum. For 8-aarige Mellemrum faar man '. f01gende Antal inches
som Gennemsnit.
I:ste Gruppe 38,35
2 »
38,88
»
3 »
43,18
»
4 »
4 8 ,5 0

5:te Gruppe 43,33
»
»
39,87
7 »
38 ,5 8
8 »
38 ,80

6

Gennemsnit 41,19
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Der er et tydeligt Maksimum ved den 3-5 Gruppe, og unders0ger man Spillerummet for Afvigelser fra Gennemsnittet, viI man faa
en Bekrceftelse paa Slutningens Rigtighed. Naar Moore mener, at man
~kulde kunne naa endnu videre, saa at man ogsaa kunde paavise en
Periode paa 3 I eller 32 Aar, så synes Tallene paa dette Punkt mindre
overbevisende. Materialet for Illinois, omfattende Aarenc 1870-1910,
synes ligesom Ohiotallene at vidne om en 8-aarig Periode. Forbindelsen
mellem disse to Egne kan ogsaa faa et andel Udtryk, i det man grupperer Aarene efter Regnmcengden i Ohio og dermed sammenligner
Tallene for Illinois. Det viser sig da, at der til regnfulde Aar det ene
Sted gennemsnitlig svarer en forholdsvis stor Regnmcengde det andet
Sted.
Men forf0lger man nu Sp0rgsmaalet videre, brister Sammenhcengen.
Bearbejder man f. Eks. Materialet for Berlin paa lignende Maade, finder
man vel noget, der kan tyde paa en 8-aarig Periode, men ganske vist i
en langt mere afdcempet Skikkelse end i Ohio. Og sp0rger lnan om
Regnmcengden i .A:ust1/alien kommer man til det Resultat, at en 8-aarig
Periode slet icke synes at eksistere. Sammenligner man f. Eks. Iagttagelserne for Adelaide, Hovedstaden i Sydaustralien , for 1840-1919,
finder man, at de enkelte 8-aarige Perioder ikke afviger indbyrdes mere
end, at' det kan forklares som tilfceldige Udsving. Og pr0ver man 'paa
at finde Forbindelser mel1em RegnforhoIdene i de enkelte Dele af Australien, kan man vel iagttage en saadan Forbindelse n1ellem Vestaustralien
og Sydaustralien, om den end er noget udvisket, i det der til Grupper
med fra I 5 till, 28 inches i Sydaustralien svarer Grupper med fra 29
tiI 39 inches i Vestaustralien, ligesom der synes at vcere en lille Forbindelse med Forholdene i Victoria, men for Tas1naniens Vedkommende
kan man ikke finde nogen Sammenhceng, og det samme gcelder Sydney
i N. S. Wales og ligeledes Brisbane i Queensland.
Betcenker man nu atter, at hele Jordkloden er et feelles Kornmarked, maa man indr0mme, at Haabet om at finde en tydelig periodisk
Bevcegelse i Landbrugsproduktionen bliver svcekket stcerkt. Selvf01gelig
udeIukker dette ikke, at en stcerk Periodicitet et Sted, som f. Eks. Ohio,
kan 0ve sin Indflydelse forholdsvis langt ud, fordi Markedet overhovedet
er saa f0lsomt. Men det maa videre erindres, at man ikke er naaet tiI
at bed0mme Kornproduktionen, fordi man kender Aarets Regnmeengde.
Det gcelder f0rst og fremmest om at kende Regnmcengclen i de Maaneder, der har scerlig Betydning for den paagceldende Afgr0de. Iagttagelserne fra Ohio og Illinois viser en Sammenhceng af denne Art. En
lille Regnmeengcle i Maj-Juni viI iGennemsnit give en lille Hohost o. s. v.
Men sp0rger man om den 8-aarige Periode, brister Sammenheengen. I
Virkeligheden foregaar der mange Udjcevninger og Forskyclninger indenfor
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Aaret, saa at en vis Tids T0rke afl0ses af en rigeligere Regnmcen'gde
senere hen. Overhovedet viI man p~a forskellige meteorologiske Omraader iagttage Udjcevninger, som kan gribe ind i de Forhold man
0nsker at un~ers0ge. I hvert Fald maa det siges, at man m. H. tiI
Perioderne i H0sten har et langt Stykke igen, inden man kan fastslaa
et tilfredsstilletlde Resultat.
Heller ikke Fors0gene paa at finde periodiske Bevcegelser i Kornpri'serne synes at have f0rt til noget afklaret Resultat. Det er navnlig
den engelske National0konom Sir W, Beveridge, der har arbejdet med
dette Emne, idet han har indsamlet en Statistik for en lang Aarrcekke,
ligefra Begyndelsen af det 16 Aarh. Han s0ger under Opstilling af
nogle matematiske Formler, og idet han tcenker sig en n0je Forbindelse
mellem Hvedehesten og de meteorologiske Forhold, at finde en Rcekke
periodiske Bevcegelser med forskellig B0Igel~ngde, saaledes en paa lidt
over 15 Aar, en anden paa 4 1/3 Aar, en tredie paa 35 Aar o. s. v.
Det maa her for det f0rste erindres, at Hvedeprisernes Bevcegelser med
N0dvendighed maa skifte Karakter altsom Agerbrugets Teknik har udviklet sig, saa at man nutildags er langt mere uafhrengig af de skiftende
meteorologiske Forhold end tidligere. Man bliver derfor let desorienteret,
naar man sammenligner de forskellige Toppe og Dale i Hve~deprisernes
Kurve, hvis man ikke holder sig til et langt kortere Tidsrum, end
Beveridge benytter. Men dertil kommer, at man ved at arbejde med
saa mange B0lgelcengder, som der her er Tale om, idet man forudscetter
visse Formler for Bevcegelsen, faar saa mange Kilder til Usikkerhed, at
man snart sagt kan faa et hvilketsomhelst Fcenomen passet ind. Med
al Anerkendelse af det store Arbejcle, der er gjort for at ordne og bearbejde det mcegtige Iagttagelsesmateriale, viI man forel0big g0re rettest
i at afvente videre Pr0velse af disse Resultater.
Ingen vil selvf0lgelig ncegte, at Verdens0konomien under sine bestandige Pulsslag fremviser op- og nedgaaencle Tider, med B0lgetoppe
og B0lgedale, med Optimisme og Pessimisme afl0sende hinanden, men
tiI en virkelig organisk Sammenhceng mellem disse rytmiske Bevcegelser
og den .fysiske Verden, til F orudbestemmelse af B01gelrengden er man
ikke naaet endnu.

IV.
Lettere overskueligt er Sp0rgsmaalet om de periodiske Bevcegelser
indenfor et 'Kalenderaar. Forlcengst er man kommen paa det rene med
Pulsslagene i Befolkningsforholdene, i Antallet af Vielser, F0dsler og
D0dsfald efter Kalendermaaned. Men ogsaa de ekonomiske Forhold
viser interessante Bevcegelser. Selvf0lgelig' maa man underkaste Tallene
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nogen Bearbejdelse for at kunne semmenligne dem, sa:rlig maa man tage
Hensyn til den frem- eller tilbagegaaende Beva:gelse, hvori Tallene i det
hele taget befinder sig, idet man saa at sige centraliserer alle Tallene
om et bestemt Tidspunkt. En Bearbejdelse ud fra dette Synspunkt af
en Statistik over nordamerikanske Forhold, som er indsamlet af Professor Persons, vil vise en Rcekke af saadanne Pulsslag, Holder man sig
til Aarene, inden Fristaterne kom med i Verdenskrigen, finder man, at
Prisniveauet om Sammeren regelmcessig havde en lille Sa:nkning, Minimum indtraf i Juni-Juli, Maksimum i December-Januar. Forskellen er
ganske vist ikke stor, det drejer sig kun om 2-3 pet, Sta:rkere er
Maanedsbevcegelsen for Clearings, baade i og udenfor NewYork. Der er
en rask Opsvulmen i Oktober, Maksimum naa~s i Januar Manned. Ogsaa
Indjorselsvcerdien har sin periodiske Bevcegelse, med Minimum i Juli
Maaned, Maksimum i Februar-Marts, og her er Maksimumstallet en
Snes Procent h0jere end Julitallet. Mere springende er Bevcegelsen i
Tonnagen, Aktiesalgene havde et Minimum i Juli og et andet i Aarets
Begyndelse. Derimod viser Fallitterne en sta:rk Ophobning omkring
Nytaar, og en B0lgedal i Sommermaanederne. En Undtagelse danner
Industripapirernes Kurs, der ikke syntes at have nogen scerlig Reva:gelse
indenfor Kalenderaaret, En sa:rlig Interesse knytter sig i Amerika til
Produktionen af RaaJ'ern (Pig Iron). Kalenderaaret viser ret betydelige
Svingninger med to B01gedale, den ene som scedvanlig om Sammeren
(juli-August), den anden omkring Nytaar, og med langt stcerkere Udsving op og ned, end man kan iagttage for Priserne,
Disse regelmcessige Svingninger maa man eliminere, inden man
skrider til det nceste, langt vanskeligere Sp0rgsmaal, nemlig Unders0gelsen af Sammenhcerigen mellem den mere eller lnindre potenserede
Virksomhed paa- forskellige Omraader. Denne Elimination frembyder
i0vrigt ingen som helst tekniske Vanskeligheder.

V.
Ved Behandlingen af dette Sp0rgsmaal om Sam1nenhcengen i1nellenz
forskellige Rcekker af lagttagelser m0der lnan den Vanskelighed som
avenfor ber0rtes ved Eksen1plet fra Finland, at de Reste Tal befinder
sig i en sta:rk op- eller nedgaaende Bevcegelse. Mange Statistikere viI
s0ge at komme over denne Vanskelighecl ved at tcenke sig denne Bevcegelse udtrykt ved en eller anden Formel. Man tcenker sig f, Eks.
Tallene normalt stigende ganske ensartet fra Aar til Aar, eller som en
Kapital der vokser med Rente og Rentes Rente. Er da Tallet paa et
enkelt Tidspunkt h0jere end det beregnede, tyder dette paa en potenseret
Virksomhed. Men det maa indr0mmes, at man vanskelig paa denn~
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Maade undgaar Bebrejdelser for at have gjort et vilkaarligt Valg. Simplest viI L0sningen af dette Problem vrere - sk0nt man ogsaa her kan
tale om nogen Vilkaarlighed - naar man betragter et Genne~snit for
en kort Strrekning som normalt for det midterste Punkt; er Tallet h0jere
tyder dette paa en mere potenseret Virksomhed, end man skulde trenke
sig som normalt i denne Periode ; det er hvad Englrenderne kalder a
1noving average, man saaledesbenytter. For at undgaa den forstyrrend"e
Indflydelse af Aarets periodiske Bevregelser kan man sammenligne Tal"
lene for samme Maaned, og f. Eks. beregne de proeentvise Afvigelser
fra Gennemsnittet. Ganske vist er man derved ikke kommet ud over
enhver Vanskelighed, da Iagttagelserne over 0konomiske Forhold selvf0lgelig frembyder adskil,lige Mangler. Det kan saaledes vcere, at Tal
for en vis Maaned i Virkeligheden delvis griber ind i den foregaaende
Maaned. Herover maa man s0ge nrermere Klarhed, naar man skal til
at fortolke Resultaterne; ved den" f0rste grovere Betragtning af disse
m0der man dog ikke nogen vresenlig Hindring af denne Art.
Det ser ud, som om det er muligt at paavise adskillige interessante
Forbinrlelser rnellem Tallene. Lad os f. Eks. trenke os en Gruppering
af Maanedstallene efter det af Persons indsamlede Materiale for Produktionen af RaaJoern og Antallet af Fallitter, saa tinder man f0lgende
Resultater:
: t

Produktion af Pig Iron i Forhold
til den ventede Produktion

h0jst 89 pet
90 - 100 »
l 10 pet og derover

..

l

,(

i
J

i'

l
\

Antal af Fallitter i Forhold
til det ventede Antal
113
102

91

Hvor Produktionen af Raajern er lille, har man altsaa mange
Fallitter og omvendt. Det maa indr0mmes, at denne Skala ikke kommer
saa smukt frem, naar man benytter flere Inddelinger af de 120 Maanedstal, det her drejer sig om, se,lv om Skalaen i det store og hele vil
g0re sig gceldende. Det maa ogsa"a indr0mmes, at man ikke uden videre
kanoverf0re de vundne Resultater paa andre Lande og andre Tidsrum.
,Indenfor det paagceldende Tidsrum faldt saaledes Krigen mepem Japan
og Rusland, der ganske naturlig maatte 0ve Paavirkning paa Tallene.
Aaret 1908, med dets voldsomme Krise t falder ogsaa indenfor Perioden.
Og visse sCE1/lige Ejendommeligheder g0r sig gceldende indenfor de forenede Stater, saaledes Prcesidentvalget hvert 4 Aar, der altid f0rer en
hel Del Sprending med sig i' det 0konomiske Liv. Men under tilb0rligt
Hensyn til alt dette viI det 10nne sig at gennemgaa de statistiske Iagttagelser med det anf0rte Problem for 0je. Det viser sig da, at der er
adskillige tydelige Forbindelser af lignende Art 'som mellem ]ernpro-

OM eKONOMISKE BAROMETRE

8r

duktionen og Fallitterne. Det gcelder, for at tage et Ekselnpel, Omfanget af Bank Clearings i New York City og Omscetningen paa Slock
Exchange samme Sted, det geelder Varepriser og Bankreserver o. s. v.
For at faa de typiske Forbindelser tydeligere har man pr0vet paa at
danne Gennemsnit af en Reekke ensartede Kurver, ganske ligesom naar
man laver Index-numbers for en Rcekke Priser under Et forat faa et
samlet Billede af det feelles i Prisbevcegelsen. Det turde dog maaske
vcere rigtigere f0rel0big at holde sig til de enkelte Fcenomener. Saaledes. vii for Amerikas Vedkommende scerlig Jernproduktionen afgive et
godt Spejlbillede af de 0konomiske Fo~hold.
I hvert Fald synes der her at vcei'e et frugtbart Felt for den 0konomiske Statistik, og der er gjort en lovende Begyndelse.

VI.
Men 0nskerne iler ganske naturlig videre. Man vil vide om Forbindelsen mellem to Talreekker giver sig et Udtryk paa den Maade, at
en Beveegelse paa et Omraade giver os Ret til at forudsige en tilsvarende
Bevcegelse paa et andet Omraade paa et senere Tidspunkt, altsaa om
man kan konstruere et ekono1nisk Bal'·ometer. Dette er altsaa uafhcengigt
af Tanken om at finde bestemte 0konomiske B0lgelcengder, man sp0rger
blot, om man af de rent faktiske Data kan slutte noget om den ncermest
f0lgende Tid. Atter her krceves der stor Forsigtighed fordi der bestandig kommer nye forstyrrende Momenter frem; Paniken i Aaret 1907
kan afgiv~ et Eksempel. Men en taalmodig Sigtning og Bearbejdelse
af det store Materiale synes at love virkelig brugbare Resultater. Denne
Bearbejdelse kan foregaa ganske elementcert ved at sammenstille de anf0rte Maanedstal og unders0ge, hvilken Tidsafstand der giver de mindst
mulige Afvigelser mellem Talrcekkerne. Ofte vil man ad denne Vej
lide Skuffelser. Persons mener f. Eks. at have fundet .en" Afstand paa
4-6 Maaneder mellem Prisnivt'auet og Bankrenten, men ved at bearbejde Materialet som anf01t finder man. Bevcegelsen saa springende, at
man nceppe t0r stole paa at der er .en saadan Forbindelse. Derimod
synes det, som om Clearings i og udenfor New York svarer til hinanden,
idet Bevcegelsen udenfor· New York kommer nogle Maaneder efter Bevcegelsen i New York. Denne By er det store Finansmidtpunkt; naar
Virksomheden der har naaet sit Toppunkt, kan man f0rudse noget tilsvarende i den ovrige Del af Unionen paa et noget senere Tidspunkt,
og man venter da ogsaa en kraftig Virksomhed i :Jernproduktionen og ,
paa andre Omraader, og et formindsket Antal Fallitter; senere f01ger

Prisniveauet efter.
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Alt dette er som sagt kun jorelebige Resultater: men noget synes
dog at kunne fastholdes og i hvert J:1"'ald t0r det siges, at her er et
frugtbart Felt for Unders0gelser, og at det, der efterhaanden invindes,
kan hlive af teoretisk. og praktisk Vcerdi, teoretisk ved at hjelpe National0konomien et Skridt frem til Forstaaelse af det vanskelige Sp0rgsmaal
om Opgangs- og Nedgangstider og om. 0konomiske Kriser, praktisk ved
at aabne Udsigt tiI Tilvejebringelse af en paalidelig 0konomisk Vejrtjeneste, det saa meget attraaede ekonomiske Barometer.
I anledning av föredraget yttrade sig:

l f

i;
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i

[

t

l
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. Professor S. Brisman : Som professor Westergaard framhöll, fördelar
sig det statistiska arbetet rörande konjunkturväxlingarna på två olika linjer.
Vid den ena, som i Amerika representeras av Moore och i Sverige av kommerserådet Enström, försöker man kOlnma fram genon1 att studera växlingarna
i skördarna, i solfläckarna o. d. Det är en tankegång, som vi nationalekonomer följt med intresse, men som vi i viss mån ansett ligga utanför vårt
område. De resultat, son1' man på det sättet kunnat nå, ha emellertid visat
sig rent negativa, och det var av stort· intresse att av professor Westergaard
få bestyrkt, att han också anser så vara förhållandet. På sista tiden har
denna skola även gett sig in på rätt så fantastiska saker. I sitt sista arbete
vill Moore anknyta konjunkturväxlingar och . allt dylikt till inflytelser från
planeten Venus,' och en kritiker har härom yttrat, att det ändå är att driva
synpunkten »ou est la femme?» väl långt.
Man har emellertid även' gått fram på en anna~ linje. Som professor
Westergaard framhöll, har det kommit en alldeles ny tid för den statistiska
konjunkturprognosen. Sedan några år har det uppstått en verksamhet, SOln
är något alldeles storart,at, och som hör till de största nydaningarna på detta
område sedan världskriget. Jag skall här endast i anslutning till vad inle. daren yttrat med några få ord söka klarlägga, hur saken nu ter sig.
Själva iden med· konjunkturbarometrar är icke ny, ehuru den är nyare
än vad man skulle tro. När man ser, huru konjunkturväxlingarna varat årtionde efter årtionde och vid världskrigets slut i över hundra år, frapperas
man onekligen av att människorna icke förr reagerat inför deras regelbun.
denhet. Ända fram till I 90o-talets bö~jan var det faktiskt så, att man tog
varje tilldragelse' på konjunkturområdet såsom något nytt. Man hade ingen
aning om att det fanns någon regelbundenhet. Under högkonjunkturerna
spekulerade man på, så föll man på huvudet ned i en kris, lät så företagsamheten ligga nere, byggde sedan nya fabriker, som blevo färdiga precis
lagom till nästa kris o. s. V. I 907 år~ kris blev emellertid en så pass stor
skandal, att man icke gärna kunde låta den upprepas en gång till. Bland
annat fingo vi då i Sverige en liten konjunkturbarometer, men det var framför allt i Amerika, som det uppstod ett nytt statistiskt intresse för saken.
Banbrytaren på området var ju nationalekonomen Babson, som upprättade
ett slags. meteorologiskt institut, där affärsmännen fingo abonnera på förutsägelser. Utvecklingen på detta område bröts tvärt av genom kriget, men den
har sedan fått nytt liv, och för närvarande uträttas det oerhört mycket. Som
professor vVestergaard nämnde, har det förnälnsta arbetet utförts vid Harward
University under ledning aven av Amerikas främsta statistiker, professor
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Persons. Det är det största institutet i sitt .slag och har fått motstycken
även i Europa. Fr. o. m. den I januari förra året inrättades det stora engelska konjunkturinstitutet, Cambridge and London Economic Service, och
fr. o. m. d€n. I januari i år har ett liknande institut upprättats i Paris.
Dessa tre konjunkturinstitut arbeta i nära förbindelse med varandra och publicera varandras resultat, och de europeiska instituten följa i huvudsak de
linjer, som lagts upp vid Harward University.
Själva iden i dessa förutsägelser är naturligtvis svår att ange i några
få ord. Jag vill endast i korthet säga, att grundtanken är den, att man
konstruerar fram en normallinje. Om de ekonolniska siffrorna ligga på denna
linje, är det varken hög- eller lågkonjunktur utan vad man kallar normalkonjunktur. Man arbetar med fyra sifferserier - systemet är mycket väl
genomtänkt avseende pris, ränta, spekulation och produktion. Siffrorna
korrigeras dels för säsongvariationer, dels för de stora sekulära störningarna,
i den mån det är möjligt. Den tredje sortens förändringar, som bero på
tillfälliga växlingar, kan man givetvis ej komma ifrån. En förändring, som
sker i' samhället, kan ju icke ha mer än fyra orsaker. Den kan bero på en
tillfällighet, den kan bero på en säsongvariation, den kan bero på en konjunkturändring och den kan' bero på en sekulär rörelse. Något ytterligare
finns icke.
Vid sidan av kurvornas avstånd från normallinjen bygger man på vad
professor Persons anser vara den största upptäckt han gjort, nämligen att
det existerar ett visst sammanhang mellan de olika kurvorna. Vid allvarliga
konjunkturomslag kommer alltid spekulationen först, sedan följa priserna och
sist kommer räntan. Finner man, att kurvorna vända i rätt ordning, har
man all anledning att tro, att man står inför ett regelbundet konjunkturomslag. Man försöker därför i varje ögonblick bestämma, dels var man ligger
i förhållande till normallinjen och vidare hur kurvorna ligga i förhållande
till varandra. I själva verket ter det sig icke som någon svår trollkonst att
bilda sig en mening om detta.
Utan att gå in i några detaljer tror jag nog, att man kan säga, att
resultatet hittills varit i stort sett tillfredsställande. Intet av de tre instituten
har dock ännu haft något större konjunkturomslag att förutsäga. Dären10t
förutsade Babsons institution redan i slutet av år 1919 på ett ganska korrekt
sätt den kris, som inträffafie under år 192 o.
Vad jag emellertid nu skulle vilja framhålla i samband med inledningsföredraget är, att hela problemet håller på att förskjuta sig över på en helt
annan bog. Ännu för några år sedan tog man saken så, att. det gällde att
förutsäga konjunkturväxlingarna, att konstruera en barometer för att med hjälp
av denna kunna se, huru förhållandena skulle utveckla sig. Detta håller nu
på att bli fullständigt föråldrat. I själva verket stå vi nu inför en fullständig
revolution.i allt vad konjunkturförhållanden heter och i vår uppfattning därom.
En av de mera kända författare; som mycket starkt givit uttryck åt denna
uppfattning, är J. M. Keynes. Den nya utvecklingen har möjliggjorts av
världskrigets erfarenheter, och tack vare dessa stå vi nu på en ståndpunkt,
som annars icke varit tänkbar. Den förändring, som inträffat, är nog i sista
hand beroende på den fördjupade insikt, som vi vunnit rörande konjunkturväxlingarnas orsaker och natur. De mera klarsynta nationalekonomerna visste
redan förut, ehuru det först nu blivit klart för hela världen, att konjunkturväxlingarna icke äro annat än företeelser på penningmarknadens område.
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De äro deflations- och inflationsföreteelser. ' Teoretiskt visste man det som
sagt redan förut enligt den teori, som grundlagts av professor Wicksell och
som vidare utarbetats av Irving Fisher. Under och efter världskriget ha vi
nu sett, hurusom länder, som ligga bredvid varandra, kunna ha helt motsatta
konjunkturer, det ena en strålande högkonjunktur och det andra en nattsvart
depression, utan annan synbar anledning än att de följt olika penningpolitik.
Vi ha också sett, och det är ett av de kraftigaste bevisen, att om man i ett
land sätter i gång inflation, blir det högkonjunktur, men om man sätter i
gång deflation, blir det lågkonjunktur. Man kan här göra en jämförelse med
läkarvetenskapen. En läkare vet exempelvis, att om man i människokroppen
sprutar in ett visst gift, framkallas en viss sjukdom, och han kan då med
tämligen stor säkerhet säga, att om han finner denna sjukdom hos en person, beror den just på detta gift. På samma sätt är det nog ställt utom
allt tvivel, att konjunkturväxlingarna. äro företeelser på penningmarknadens
område.
Jag tror även, att man nu är på det klara med att det stora felet med
de populära förklaringarna till konjunkturväxlingarna före kriget var, att man
trodde dem vara företeelser på varumarknadens område. Man fäste sig vid
överproduktionen o. dyl., och det är naturligtvis en stor paradox, att man
har överflöd på varor strax efter en kris - lagren och butikerna äro fyllda
med varor, som icke kunna säljas - under det att människorna lida brist
på det nödvändiga. Man försökte förklara detta förhållande därmed, att det
byggts för många fabriker och producerats mera varor än In an ,kunde konsumera. För nationalekonomerna stod det emellerti.d klart, att detta påstående måste vara felaktigt. Så mycket varor, att de icke kunde konsumeras,
har givetvis aldrig producerats och kommer heller aldrig att produceras. Har
det varit så, att ·det funnits mera varor än som gått åt, har det, icke berott
därpå, att folk icke kunnat konsumera dem, utan därpå, att man icke kunnat
köpa dem. Det har varit för liten köpkraft, vilken företeelse vi helt enkelt
kalla för deflation.
På samma sätt sluta vi av sympton1en, att en högkonjunktur är en inflation. Med samma säkerhet, som en läkare av vissa symptom kan sluta,
att en viss sjukdom föreligger, med samma säkerhet kunna vi vid en högkonjunktur säga, att det föreligger inflation. De yttersta orsakerna kunna i
båda fallen vara dunkla. Det finns ju många sjukdomar, vilkas orsaker man
icke känner, men man vet till följd av vissa symptom, att de föreligga.
Emellertid, i och med att vi veta, att konjunkturväxlingarna äro inflations- och deflationsföreteelser, veta vi, att de kunna upphävas, ty då bero
de på orsaker, som vi själva äro herrar över. Vore Moores och Enströms
teorier riktiga, att konjunkturväxlingarna äro naturföreteelser, beroende på
solfläckar o. dyl., vore det ju hopplöst att försöka göra något åt saken. Äro
emellertid dessa växlingar beroende av' våra egna handlingar, kan .det ju icke
finnas någon tvekan om att det icke skall gå att behärska dem, ty våra egna
handlingar kunna vi reglera.
När nationalekonomerna i hundra år ha letat efter konjunkturväxlingarnas orsaker utan att finna några, beror det delvis därpå, att de icke ha
några orsaker, d. v. s. att det icke finns något, som med logisk nödvändighet måste leda till konjunkturväxlingar. Det ekonomiska livet är emellertid
så skapat, att det mycket lätt råkar in i svängningar, om man rubbar jämvikten.
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Som sagt stå vi nu för första gången i konjunkturväxlingarnas historia
på den ståndpunkten, att vi veta, att dessa växlingar gå att reglera, och det
är just, vad man nu är i farten att göra i Amerika. Vi stå i själva verket,
som också flera gånger framhållits i den svenska pressen, inför ett alldeles
nytt experiment. :NIan är för första gången nledveten om konjunkturväxlingarnas natur, och man är i Amerika också medveten om att man befinner sig i en ytterligt gynnsam situation för att stabilisera konjunkturerna.
Ser man på de sista rapporterna från Harward University, skall man finna,
att samtliga kurvor ligga ungefär på den konstruerade normallinjen, och det
är givetvis där, som de skola stabiliseras. För att åstadkomma denna stabilisering, rätta sig nu Federal Reserve~bankerna efter statistiska rapporter
om produktionens omfattning, prisläget. och dylika saker.
Vad England beträffar, är Keynes av den meningen, att samma utveckling som i Anlerika är självklar även där, något som han mycket starkt
framhåller i sina sista inlägg i Economic Journal och i sin sista bok. Han
anser t. o. In., att England har större förutsättningar än .Lt\merika att gå i
land nled denna politik, och det är huvudsakligen därför, som han icke vill,
att England skall övergå till guldmyntfot. Han anser det nämligen oklokt
av England att binda sig" vid den alnerikanska konjunkturpolitiken, utan
håller före, att England har större möjligheter att taga sig fram på egen hand.
Jag vill sluta med att än en gång framhålla, att vi stå inför något
absolut nytt, ett försök att göra fullständigt rent hus med konjunkturväxlingarna, att utplåna dem från jordens yta och att försöka övergå till ett
system med normala konjunkturer. Vi veta, att denna uppgift är teoretiskt
och med största sannolikhet även praktiskt lösbar. Det är naturligtvis med
största intresse, som man avvaktar de resultat, som kunna nås i Amerika
och England på de linjer, som man nu är inne på. Lyckas det, är det
delvis en följd av de erfarenheter, som vi under världskriget och tiden därefter gjort på penningväsendets område och vad som står i samband därmed, och i så fall kan man ju säga, att det icke finns något ont, som icke
oc~så har något gott med sig.
Professor K. W"icksell: Jag ber först att få framföra min tacksanlhet
till professor Westergaard. När man läser Moores produktion, får man intrycket, att han nog gått tämligen ytligt tillväga, och det är intressant att se,
hur en verklig statistiker, som fullt känner svårigheterna av ett statistiskt bevis, blott genonl att vända och vrida på fenomenet på alla håll lyckas med
enkla medel utöva en så slående kritik..
Eftersom professor Brisman nämnde mitt namn, vill jag tillika framhålla, att jag för min del icke har kunnat uppge tanken på att konjunkturväxlingarna ha en objektiv grund. Visserligen har redan Juglar uttalat den
meningen, att kriserna bero på monetära förhållanden) och detta torde vara
riktigt, men därför behöva icke själva konjunkturväxlingarna vara avhängiga
aven så pass tillfällig sak. De kunna ha en djupare grund. Det egendomliga är ju, att kriser endast uppstå vid övergången från hög- till lågkonjunktur, medan man däremot aldrig finner någon verklig brytning" eller
någon påvisbar skiljepunkt mellan en lågkonjunktur och en följande högkonjunktur. Om bankerna i tid passade på att höja sina räntesatser och
icke genom en alltför liberal kreditgivning skärpte högkonjunkturen, vore det
kanske möjligt att få en lika mild övergång från en högkonjunktur till en
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lågkonjunktur som nu från en lågkonjunktur till en högkonjunktur. Kriserna
vore då borta, men själva konjunkturfenomenet stode kvar. Jag frågar mig
därför fortfarande, Oln det icke finns någon objektiv grund, som med nödvändighet måste medföra konjunktur~äxlingar, vilket alltså professor Brisman
tyckes förneka. Det är ju tänkbart, att de' äro verkliga naturfenomen. Man
behöver icke därför tro, att det skulle vara hopplöst att försöka behärska
konjunkturerna, ty om det vore så, att dessa t. ex. berodde på solfläckarna
eller på planeten Venus' olika faser - vilka anses influera på skördeförhål-'
landena så gällde det bara att söka utjämna verkan av skördarnas växlingar, och man har ju redan hunnit ganska långt på den vägen. Är det
ingenting annat, som behövs, än att gömma spannmål från ett rikt år till ett
dåligt år, vore väl saken lätt avhjälpt.
Det kan emellertid också finnas andra orsaker. Jag ber om ursäkt,
att jag nu drar fram en gammal fundering, som jag haft, men som aldrig
vunnit erkännande på något håll. Jag kan dock icke släppa den, ty jag
kan icke finna, att den blivit vederlagd. Det finns enligt min åsikt något,
som måste vålla en rubbning i den mänskliga ekonomien. Den kan inte
skrida fram fullt jämnt år från år, så länge vi ha en ständigt fortgående
folkökning. Denna ständigt pågående folkökning kräver icke blott, att de
nya armarna sysselsättas liksom de gamla, den kräver icke blott heller att
kapitalökningen går parallellt med befolkningsökningen, utan den kräver dessutom eftersom den stora naturfaktorn ligger oförändrad - ständigt nya
sätt att producera, m. a. o. ständiga tekniska framsteg. Frågan blir då den,
om dessa tekniska framsteg kunna förete en lika jämnt stigande kurva som den
ständigt växande folkruängden. Man kan icke tänka sig annat än att det
här måste bli en viss disharmoni. Antingen komma de tekniska framstegen
före folkökningen eller också' komnla de efter. I förra fallet bör man erhålla ett ökat välstånd, i senare fallet blir det tills vidare ett nlinskat välstånd. Nu är naturligtvis denna orsak alltför oregelbunden för att i sig själv
kunna leda till någon egentlig periodicitet, även om man icke ställer mycket
stora anspråk på en sådan. Men det kan hända, att det är något ann,at,
som åstadkommit själva periodiciteten, nämligen det mänskliga samhällets
egen konstruktion. Olikheten mellan de tekniska framstegen och behoven
vållar en ryckning i organismen, vilken förvandlas till en gungning i en viss
takt på grund av samhäl1sorganismens egen natur. Det behövs t.' ex. en viss
tid, innan man repar mod efter genomgångna ekonomiska olyckor o. s. v.
Jag har åtskilliga gånger använt de~ bilden, att om man slår med en hammare på en gunghäst, så kunna hammarslagen falla ganska oregelbundet,
men gunghästens rörelser bli mer eller mindre regelbundna på grund av dess
egen form.
Revisor G. Lindahl: Det har i afton av professor Brisman framhållits,
att konjunkturerna icke ha någon orsak utan endast utgöra ett fenomen.
Professor Wicksell sade sedan, att de måste ha en objektiv grund. Det är
möjligt, att ett av dessa påståenden är riktigt, men det är också möjligt, att
intetdera är det. Det kan nämligen hända, att konjunkturväxlingarna i stället ha en subjektiv grund, att de äro beroende av människans subjektiva
omdöme och därpå grundat handlande. När jag funderat något över konjunkturväxlingarna, har jag kommit att luta åt denna 'ståndpunkt. Professor Irving
Fisher har genom sina undersökningar fastställt, att såväl produktion som
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konsumtion och ränta röra sig i vissa vågrörelser, som följa konjunkturväxlingarna. Under högkonjunktur stiga priserna och stegras också räntan, och
det råder ett visst samband mellan priserna och räntan. När nu professor
Brisn1an säger, att konjunkturerna endast äro inflations- och deflationsföreteelser, kan man nog med stöd av erfarenheterna från världskriget vara beredd
att skriva under ett sådant påstående, men då bortser man ifrån, att vi under
världskriget endast haft pappersmyntfot. Penningvärdet har kunnat växla hur
som helst. När vi ha guldn1yntfot, är dock .penningvärdet i viss mån stabilt.
Det följer visserligen guldvärdets växlingar, men det rör sig inom vissa trånga
gränser. Om det överallt vore guldmyntfot, behövde icke 'konjunkturväxlingar
förekomma, om konjunkturerna enbart vore deflations- och inflationsföreteelser.
När de ändå ha förekommit, tror jag, att detta visar, att de icke äro sådana
företeelser utan något helt annat.
Då bankräntan höjes, är det därför icke sagt, att också den verkliga
räntan stiger. Bankerna kunna taga miste och höja sina räntor för tidigt
eller för sent. Om räntan stiger på grund av faktiska förhållanden och bankerna höja sina räntesatser för sent, blir räntefoten undernormal, som professor Fisher säger. Detta har till följd, även om lnan har guldmyntfot, att
det uppstår en ökad efterfrågan och framtvingas en konstlad prisstegring. Denna ökade efterfrågan kommer nu folk att tro, att det föreligger
ett större behov av varor än som verkligen finns. Därav följer ökad produktion av kapitalföremål för att tillfredsställa efterfrågan å konsumtionsföremål. Detta fortgår fram till krisen. Vi komma då till det fenomen, som
professor Brisman berörde, nämligen att man får produktionsanläggningar färdiga just till den tidpunkt, då krisen infinner sig. Detta tror jag icke man
kan ta som en ren tillfällighet eller som en naturföreteelse, utan företeelsen
torde bero på samma subjektIva grund, som är orsak till krisen, nämligen
att· människorna icke ha. förmåga att överblicka de verkliga behoven. Det
skulle givetvis aldrig falla en affärsman in att anlägga en fabrik, som blir
färdig just vid en inträdande kris. Kunde han förutse denna, skulle han icke
bygga sin fabrik vid en sådan tidpunkt. För att han emellertid skall veta,
vilka varubehov som föreligga, måste han ha kännedom om marknaden, men
hur skall han få det? Han kan icke gärna gå till statistiken, ty den ligger
något år tillbaka i tiden, utan han måste döma efter mera subtila företeelser
inon1 affärslivet. Om han bjuder ut en vara och finner, att folk villigt köper den och accepterar det pris, han begär, sluter han naturligtvis därav,
att det finns en tillräckligt stor efterfrågan på denna vara, men det är tydligt, att han på sådana grunder mycket lätt kan taga fel och beräkna att
efterfrågan är större än den i verkligheten är. Efterfrågan kan också ha
förstärkts därigenom, att bankerna ha undervärderat räntan. Likasåväl som
det ligger i affärsmännens intresse att icke producera varor, som icke kunna
avsättas med vinst, likasåväl ligger det i bankernas intresse, att de
hålla en ränta, som svarar mot den normala räntefoten, men ~ven bankmännen kunna icke överblicka affärslivet i dess helhet. Det ekonomiska livet är icke orörligt utan är försatt i ständiga svängningar bl. a. genom ett
alltjämt ökat befolkningsöverskott, som skall sysselsättas, genom nya uppfinningar, som ske o. s. v. Kunde människorna alltid förutse, huru stort behov av varor, som skulle uppstå nästa år eller året därpå eller vid den tidpunkt, då projekterade produktionsanläggningar väntades bli färdiga, och
kunde bankerna veta vilken ränta som vore den norn1aIa, skulle de naturligtvis handla därefter. Det är möjligt, att man kan komma detta problem
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närmare in på livet, om man kunde få bättre uppgifter om vad som under
'olika år produceras icke av varor utan av produktionsanläggningar, och om
man kunde få veta icke endast vad som blir färdigt under ett visst år utan
fastmera vad som är under byggnad. Kunde man få en sådan överblick
över det ekonomiska livet, skulle vi som sagt förmodligen komma krisproblemet betydligt närluare in på livet.

Docenten G. Åkerman: Som professor Brisman påpekade, har intresset
för konjunkturväxlingarna i ganska hög grad förskjutits över till ett speciellt
område, nämligen till den verksamhet, varigenom man så mycket som möjligt
skulle kunna förebygga dem. Han påpekade också, att det framför allt är
Förenta staterna, som gå i spetsen för den~a förebyggande verksamhet. Professor Brisman gjorde gällande} att det Yäsentliga i konjunkturrörelserna skulle
vara monetära förhållanden. Man skulle då kanske draga den slutsatsen, att
den konjunkturförebyggande verksamheten framför allt går ut på att åstadkomma prisstabilisering, varefter allt annat skulle inträda av sig självt. Det
torde då vara av iritresse att höra, huru den amerikanska centralbanksstyrelsen,
Federal Reserve Board, betraktar denna sak och efter vilka grunder den handlar.
Här i landet har nog den uppfattningen varit rådande, att man därvid i
Amerika rättat sig direkt efter prisindex, och att man höjt diskontot, när
index visat tendens att stiga, och tvärtom. Emellertid förhåller sig saken
icke riktigt så, utan luan lägger i Amerika huvudvikten på ett par andra
ekonomiska data, som visserligen de sista åren indirekt fört till en ganska
utpräglad prisstabilisering, . ehuru man icke riktigt vet, hur det kan bli i
fortsättningen. Det är för närvarande en fråga av stort ekonomiskt intresse
att se, huruvida den amerikanska diskontopolitiken skall leda till en definitiv
prisstabilisering eller icke. Därom kan man änn~ icke säga något bestämt.
Den amerikanska konjunkturregleringen har egentligen arbetat efter två
olika linjer" som skiftat något i inbördes betydelse. För några år sedan
rättade man sig huvu~sakligen efter utlåningens storlek hos de lokala banker,
som äro anslutna till Federal Reserve-systemet. 1"'anken härvid har egentligen
varit den, att man bör tillse, att de bankkrediter, som lämnas, skola tjäna
produktionen. Göra de icke det, utan beviljas större krediter än som direkt
behövs för att. tjäna produktionen, leder detta till spekulation, varulagring
och prisstegring. Man har också· försökt att i viss utsträckning kvalitativt
bedöma bankkrediten, så att man skulle m~delst diskontohöjning kunna bekämpa påtaglig varulagring. Detta program fullföljdes under åren 192 o och
192 I, men det ledde till vissa följder, som man icke förutsett, och var delvis
orsaken till den kolossala och oväntade deflationen. Amerika höjde i början
av 192 o sitt diskonto under motivering, att det försiggick en spekulativ varulagring och att det lälunats - för stora och otillfredsställande bankkrediter.
Man fick mycket riktigt med det höjda diskontot igång en stark deflation,
men man uppnådde icke på rätt lång tid, vad man egentligen ville, nämligen
en minskning av bankkrediten och en förbättring av dess kvalitet. De spekulativa lagren övergingo till frusna varulager, som på grund av det ruinerande
prisfallet voro mycket svåra att realisera, vilket åter medförde, att bankkrediterna trots den enorma prissänkningen minskades i rätt liten omfattning.
Bankkreditens storlek nådde sitt maximum närmare ett halvår efter .prismaximum. På grund härav blev det klart, att bankkrediten var en dålig konjunk-
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turbarometer och att det icke var fördelaktigt att därefter rätta konjunkturregleringspolitiken.
Man övergick då till något annat, varpå man sedan mer och mer lagt
huvudvikten, nämligen till att direkt mäta produktionens omfång. Man konstruerade en särskild produktionsindex genom att taga ut vissa viktigare industrier. På allra sista tiden har man vidare konstruerat en index för arbetslösheten, som ju också på sitt sätt utgör ett mått på produktionens omfång,
och man tar även hänsyn till några andra indexserier. Produktionens omfång
är en mycket god konjunkturbarometer. Det förhåller sig nämligen så, att
produktionsrörelsen komn1er igång tidigare till och med än priserna. I Förenta staterna inträffade produktionsminimum vid mitten av 192 I, medan
deflationen ännu pågick. Det var först vid årsskiftet 192 1 - 2 2, som priserna
åter började röra sig uppåt, men då hade redan produktionens omfång rört
sig ganska kraftigt uppåt under ett halvt års tid. En ekonomisk kategori
som rör sig tidigare än andra kategorier är ju en förträfflig konjunktur- .barometer.
.
Sedan ha vi också en barometer, som i synnerhet Harward Economic
Service lägger n1ycket vikt på, nämligen en spekulationskurva, som är sammansatt dels av aktiekurserna och dels av storleken av clearingon1sättningen
i New York. Det är alltså en sammanslagen kurva, men jag måste erkänna,
att jag i likhet med föredragshållaren ställer n1ig något skeptisk emot sådana
kurvor. Redigare är säkerligen att räkna enbart med en aktiekursindex.
Av detta skulle alltså följa, att den bästa konjunkturbarometern är den,
som anger produktionens omfång, och därjämte, om man så vill, den som
mäter aktiekurserna. Vilket resultat det nyssnämnda konjunkturregleringsarbetet i Amerika kan leda till, vet man ännu icke riktigt. Av särskilt intresse är ju att avvakta resultatet i avseende å prisnivån. Hittills har denna
varit mycket konstant. Federal Reserve Boards prisindex har under 5 lnånader visat samma siffra, och detta är ju ett synnerligen vackert resultat. Hur
det kan komma att gå i fortsättningen får man ju avvakta, och man gör det
som sagt med största intresse.
Docenten K. A. Edin: Jag blev ganska överraskad att höra professor
Brismans framställning om hur han ser läget för konjunkturstatistiken, särskilt
beträffande frågan om de kortvariga perioderna. Hans framställning av Keynes'
och andras uppfattning innebar ju, att vi hålla på att komma in i ett paradis,
där nationalekonomerna genom en klok bankpolitik skulle kunna reglera
konjunkturerna. Jag förmodar, att jag möjligtvis i någon mån missuppfattade
professor Brismans yttrande, i varje fall håller jag före, att man aldrig kan
tänka sig, att människonaturen helt och hållet skall förändras. Professor
Wicksell var inne på en fråga, som givetvis har stor betydelse, nämligen förändringarna i befolkningsrörelsen. Även om det skulle lyckas att i viss mån
stabilisera de ekonomiska rörelserna, så att konjunkturförändringar icke bleve
på långt när så häftiga som förut, är ju dock mänskligheten en levande
organism, son1 just därför att den är nlänsklig innehåller en hel del oroselement, först och främst' den naturliga befolkningsökningen men även andra
faktorer, exempelvis det n1änskliga missnöjet, som är både på gott och ont,
och den önskan, som finns hos alla människor att skaffa sig en bättre ställning. Onl också konjunkturerna för någon kortare tid kunde stabiliseras, får
man väl utgå ifrån såsom självklart, att folk snart skulle komma att höja sina
7-
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fordringar för att nå en bättre levnadsstandard, och på det sättet skulle ett
konjunkturmoment komma till. Här hänger det mycket på, om man endast
tänker på mycket kortvariga 'konjunkturer på några få år, eller om man tänker
på de sekulära förändringarna. De hänga givetvis tillsammans med varandra.
Vad beträffar dessa amerikanska konjunkturbarometrar, så föreställer jag
mig, att ett av de allra viktigaste momenten, rent statistiskt sett, är försöken
att grovt mäta avståndet i månader mellan de olika konjunkturmomentens
inträdande. Det har sagts förut i afton, men det har kanske icke tillräckligt
understrukits. Hur man än ser saken, i vad mån det kan lyckas att stabilisera
konjunkturerna, n1åste det ju alltid vara ett ytterst intressant undersökningsobjekt att försöka skilja ut, vilka moment som skola kunna anses vara mera
förebådande eller förutblickande. Här är ju det egendomliga, att man icke
a priori kan säga, vad som skall antagas gå först och vad SOIU skall komma
sedan och allra sist o. s. v. På detta område har nu alldeles givet ett
mycket stort arbete blivit utfört i Amerika.
En annan fråga, som man tills vidare måste sätta ett stort frågetecken
för, är, om det verkligen skall kunna vara möjligt att för någon längre tid
generalisera dessa avstånd,' som de amerikanska forskarna försöka göra, så
att man exempelvis kan säga, att det i genomsnitt förflyter en a två månader
mellan den och den förändringen ifråga om det konjunkturmomentet och en
viss förändring, som sedan skall komma ifråga om ett annat moment. Här
ligger dock, föreställer jag mig, själva knutpunkten.
Professor Brisman framhöll, hurusom det under nuvarande förhållanden
är så, att ett land med en viss penningpolitik kan ha högkonjunktur, under
det att ett annat land med en annan penningpolitik kan ha lågkonjunktur,
fastän länderna ligga sida vid sida med varandra. Ja, det är visserligen sant,
men det behöver icke utesluta, att man från en viss utveckling i ett visst
land ifråga om vissa konjunkturmoment kan sluta sig till vissa andra kon..
junkturmoment" om man nämligen håller sig till s,amma land.
Kontentan av vad jag här ville säga är alltså det, att jag aldrig kan
tänka mig, att nationalekonomerna kunna inbilla sig, att man skall kunna
åstadkomma stabilisering av konjunkturerna annat än inom vissa mycket
trånga gränser, innan vi ha kommit in i det tusenåriga riket, som ju icke ser
ut att vara så synnerligen nära. Alltjämt kvarstår, att vi i allra högsta grad
också ha att räkna med andra faktorer, nämligen förutom befolkningsrörelsens
förvirrande inverkan även det subjektiva moment, som ligger i människornas
egen elasticitet. Människan kan till en viss grad tåla förfärliga svårigheter
och ändå något så när hålla sig uppe, men så snart det lättar litet, visar sig
en stor expansionsförmåga. Man begär ganska snart att få det ännu bättre
än man" haft förut o. s. v. Det tror jag som sagt är något både på gott och
ont, men det är framför allt så sant mänskligt, och människorna komma nog
alltid att förbliva sådana. Mätandet av konjunkturerna kommer därför alltid
att ha sitt intresse, vare sig nationalekonomerna ha kommit mer eller mindre
långt ifråga om dessa konjunkturers utjämnande.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 26 september 1924.

Ordförande: f. d. Kammarrättsrådet C. CA RLESON.

Den av herrar revisoter avgivna berättelsen angående verkställd
granskning av 1922 års räkenskap föredrogs, och beviljade föreningen,
enligt revisorernas hemställan, ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningens ekonomiska angelägenheter under nämnda år.

Det för aftonen uppställda överläggningsämnet,

Tullproblemet enligt Tull- och traktatkom:=
mittens betänkande
inleddes av professor Sven Brisman.
Det har stundorn hänt vid Nat,ionalekonomiska föreningens liksom
vid andra debatterande församlingars sammanträden, att diskussionen ej
blivit så givande som den kunnat bli, emedan den svävat ut över allt
för olikartade områden. Vi ha i kväll ett överläggningsämne, som är
synnerligen farligt i detta avseende och där det därför gäller att söka
iakttaga en sträng begränsning. Tull- och traktatkommitten har som
bekant publicerat en ofantlig mängd med skrifter av växlande innehåll
och gjort undersökningar på olika områden, varom en hel del vore att
säga, och likaså skulle omständigheterna vid dess tillsättande oc1;1 dess
arbetssätt kunna giva anledning till diskussion. Jag kommer emellertid
i kväll att fullständigt förbigå' dessa saker, och likaså förbigår jag helt·
och hållet frågan om krigsberedskapen, som jag anser ligga utanför
strängt ekonomiska resonemangen.' Jag kommer att helt och hållet inskränka mig till kommittens teoretiska behandling av tullfrågan i Sverige
under tiden före världskriget - som känt är, har kommitten ej fört fram
sin undersökning längre än till denna tidpunkt. Detta parti intager vis-
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serligen kvantitativt en mycket ringa del av betänkandet, men det är
blott det, som är av något större principiellt intresse, och det är även
egentligen det, som dragit den allmänna uppmärksamheten till sig.
Som känt är, har kommitten icke blivit enig i frågan om tullskyddets
verkningar, och detta hade även varit för mycket begärt. Det skulle
inneburit, att den definitivt knäckt den gamla frågan om protektionism
och frihandel, och detta har väl ingen människa väntat. Nu har den,
som kunde förutses, delats i två grupper, en frihandelsvänlig majoritet,
som står bakom själva kommittebetänkandet, och en protektionistisk
minoritet, som avgivit en särskild reservation.
Det kan här ej komma i fråga att följa dessa båda framställningar
steg för steg. En koncentration är nödvändig, och jag h~r trott mig
vinna det. bästa resultatet genom att i tur och ordning taga upp de stora
huvudpunkterna i den handelspolitiska teorien och skärskåda de båda
parternas ställning till dessa. Jag skall taga dem punkt för punkt.

!

! ;

II·

I.
När tullskydd införes i ett land, så blir den första följden den,
att prisnivån stiger. Detta blir ju en självklar konsekvens av att tullarna
höj a priset på det stora flertalet varor.
Jag får erkänna, att jag blev åtskilligt förvånad både när jag läste
majoritetens och minoritetens framställningar av denna sak. Den förefaller vara så enkel och självklar, att det borde vara onödigt att krångla
till den. Detta är emellertid vad båda parterna gjort. Majoriteten har
dock här den minsta synden på sitt samvete. Den erkänner fullt ut
prisstegringens existens, men dess fel är, att den funderat ut en ytterligt
invecklad och med all säkerhet oriktig förklaring till detta fenomen, som
i själva verket är så enkelt, att .det ej behöver någon förklaring alls.
Värre är det med reservanterna. De förneka helt enkelt, att någon prisstegring kommer till stånd. Som skäl för detta överraskande påstående
angives, att om priset på en vara stegras genom tullförhöjning, så måste
detta föranleda prissänkning på andra varor. »Ty om allmänhetens köpkraft i högre grad än förut tages i anspråk för att köpa varorna, så blir
det mindre över för köp av andra varor, som då måste sjunka i pris».
Det är därför enligt reservanterna blott varornas relativa pris, som ändras,
men den absoluta prisnivån blir oförändrad.
Detta torde emellertid vara oriktigt. Om en vara höj es i pris genom en tull, så få konsumenterna visserligen mindre pengar över att
köpa andra varor för. Men de pengarna försvinna icke i den tomnIa
rymden. De gå i stället till producenten av den ifrågq,varande varan,
och han köper då så mycket mer av andra varor. Dessa falla sålunda
icke i pris.
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2. Prisstegringen är sålunda en realitet. En särskild fråga är
emellertid vilken vikt man skall fästa därvid. MaJoriteten anser den
vara så betydelsefull, att det ifrågasättes, om den icke rent av är tullskyddets viktigaste konsekvens. En dylik uppfattning är emellertid svår
att förstå. Som reservanterna framhålla förhåller det sig nämligen så,
att dess verkningar (om den överhuvud funnes, vilket reservanterna bestrida) måste vara aven övergående karaktär. Prisn~våns absoluta höjd
är ju alldeles likgiltig. Själva övergångstiden mellan den lägre och den
högre nivån medför visserligen, som kommittens majoritet framhåller, en
viss stinlulerande inverkan för de näringsgrenar, som få del i densamma sålunda icke för de rena exportindustrierna, vilket majoriteten med orätt
påstår skulle vara fallet i ett visst avseende - ; men sedan den högre
prisnivån uppnåtts, är prisstegringen i och för sig fullständigt verkningslös i ekonomiskt avseende. Reservanternas anmärkningar på denna punkt
synas nlig vara fullt riktiga.

3. Det är aven viss betydelse att man fastslår detta. Ett tullskyddssystem kan nämligen tänkas vara så anordnat, att prisstegringen
blir den enda följden av detsamma. Man skulle då lägga lika höga
tullar på alla importvaror. Det skulle emellertid icke vara nog med detta
Man måste även införa lika höga exportprernier för alla exportvaror.·
Det inses lätt, att med ett dylikt system ingen skulle vinna eller
förlora något, sedan väl rubbningsverkningarna vore över. Om tullen
och exportpremien vore 20 %, så skulle prisnivån stiga lika mycket, men
det blir alltsammans. Varje näring skulle få ett understöd på 20 %,
men dess omkostnader måste stiga i precis samma grad.
4. Det centrala i detta system är, att alla näringar skydda precis
lika mycket. Vi se, att ett dylikt system, om man frånser den tillfälliga
prisstegringen, måste bliva fullständigt verkningslöst i ekonomiskt avseende. Härav inses hur felaktigt det är, då man påstår sig kunna med
tullar skydda »näringslivet» i ett land. Om alla näringar få samma
skydd, så blir i längden resultatet lika med noll. Ett tullskydd kan få
ekonomisk effekt blott genom att näringarna skyddas olika mycket.
Effekten kommer till stånd genom att vissa näringar beskattas till de
andras förlnån. Denna konsekvens är fullständigt ofrånkolIllig.
Det torde få anses vara den största svagheten i den gängse protektionistiska agitationen hos oss liksom i nästan alla länder, att den icke
vill erkänna detta självklara faktum. Man möter ständigt och jämt resonemang, som faktiskt gå ut på att det skulle vara möjligt att genom tullskydd höja ett lands hela näringsliv. Så länge protektionislnen bygger
på dylika argument, ställer den sig utanför varje vetenskaplig diskussion.

94

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN PEN 26 SEPTEMBER

19 2 4

Vad som här sagts drabbar dock ej reservanterria inom kommitten.
Man får visserligen i reservationen icke det genomgående klara besked,
som man skulle önskat, men dess betydelsefullaste resonelnang vilar
dock på insikten om att vissa näringar få betala vad andra vinna. Reservationen kommer därigenom att stå på ett annat och högre plan än
den dagligdags förekommande motiveringen för prot~ktionis·men.
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5. Vi hava sålunda sett, att tullskyddets effekt uppstår genom
att vissa näringar belastas till andras förmån. Vår närmaste uppgift blir
att undersöka, vilka näringar som på detta sätt bliva understödjande
och vilka som bli understödda. Det .ligger i sakens natur, att en dylik
undersökning' aldrig kan giva något exakt resultat; man får nöja sig
med en ungefärlig bild av förhållandena. Under sådana omständigheter
är det onödigt med några mera förfinade undersökningsmetoder. Jag
skall gå vad jag anser vara den genaste vägen.
Det första vi då ha att göra är att bestämma storleken av den
prisstegring, som tullarna åstadkomma. Kommitten har ägnat vidlyftiga
utredningar åt denna sak. Dess resultat är i korthet, att före kriget
levnadskostnaderna på denna grund ställde sig c:a 8 % högre än vad de
skulle gjort, om ingen tull funnits. Kommitten har även räknat ut de
absoluta siffrorna, varvid den funnit, att de tullskyddade varorna kostade
180 miljoner mer än vad de skulle gjort vid ett tullfritt systen1.
Fråndragas finanstullarna, vilket rätteligen bör ske, så bli siffrorna ungefär
7 % och 160 miljoner.
Så långt är allt gott och väl. Men när det gäller den närmare
utvecklingen härav, kommer majoriteten lned en framställning, som otvivelaktigt är ägnad att vilseleda. Jag syftar på det kända förhållandet, att
den framställer dessa 180 miljoner som en belastning av konsumtionen
.och rubricerar den som en tullbörda. I själva verket innebära de ingen
belastning alls. Den nämnda summan visar visserligen hur mycket mera
konsumtionsvarorna kosta vid tullskydd än vid frihandel, men det borde
i stället hava framhållits, att denna merkostnad är fullständigt betydelselös. Om nämligen, som kommitten antager, produktiviteten är oförändrad,
så komma inkomsterna att stiga med precis sam.rna belopp. Det är
visserligen sant, att ungefär en tredjedel av de 180' miljonerna går till
staten som indirekt skatt, och detta kan ju möjligen liksom alla skatter
betecknas som en börda. Det är emellertid synnerligen vilseledande att
giva tullskyddet skulden härför, ty samma ·belopp hade ju måst uttagas,
om inga skyddstullar funnits. Vad återstoden av de 180 miljonerna
beträffar är majoritetens framställn~ng ännu mera. obefogad. Om konsumenterna få ge I 15 miljoner mer för sina varor men samtidigt få I 15
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miljoner mer att köpa för, så är det svårt att se, var bördan ligger.
Man kan väl ej tala om en börda, när ingen har någonting att bära.
I sak har naturligtvis majoriteten insett detta, och den visar på
andra ställen i betänkandet en riktig uppfattning av förhållandet. Att
den då kunnat komma med sin framställning av »konsumtionens totala
belastning», torde bero på att detta hittills tanklöst nog varit rätt så
vanligt i nationalekonomiska framställningar, och jag har för min del ej
så mycket att säga, då jag förr i världen brukade framställa saken på
samma sätt. Det var först då jag för några. år sedan hade anledning
att närmare syssla med tullfrågan , som det slog mig, hur oriktigt det
gängse framställningssättet' var. Det är helt enkelt ohållbart, och reservanterna ha, så vitt jag kan se, alldeles rätt i sin kritik av majoritetens betänkande på denna punkt.
Vi återgå emellertid till det faktum, som vi nyss konstaterade,
nämligen att prisnivån före kriget genom skyddstullarna höjdes med c:a
7 %. Då som bekant tullarnas reella höjd sedan dess minskats genom
penningvärdets fall, så borde denna siffra nu vara lägre. Emellertid bör,
så vitt jag kan se, någon dylik reduktion ej göras. Kommitten har nämligen icke tagit hänsyn till det förhållandet, att det ej blott är de tullbelagda importvarorna, som stiga i pris, utan dessa draga sedan en
mängd andra varor och tjänster med sig. Detta gör, att kommittens
siffra är alldeles för låg för förkrigstiden. Fråga är, om den ej rent av
är för låg även nu, men för att hålla oss på den säkra sidan kunna vi
antaga, att så ej är fallet. Vi räkna sålunda med en prisstegring genom
skyddstullarna på 7 %.
.
6. Sedan vi fastställt detta, dela naringarna upp sig i två olika
grupper: de för vilka det effektiva skyddet är högre och de för vilka
det är lägre än 7 %. Blott de förra åtnjuta ett verkligt skydd och äro
sålunda understödda näringar. De som ha mindre än 7 % äro understödjande.
Vid fastställandet av det effektiva skyddet kan man som bekant
ej utgå från de i tulltaxan upptagna tullsatserna. Mycket vanligt är
nämligen, att på grund av konkurrensen på den inre marknaden hela
tullen ej kan uttagas i form av prishöjning på varorna. Vidare märkes
emellertid, att för de näringar, som bedriva någon export, nettovinsten
blir mindre än vad som motsvarar den effektiva tullen. Om en industri
har 20 % tull på sina varor och fullt kan taga ut denna inom landet,
men. exporterar halva sin tillverkning, så blir dess genomsnittliga tullskydd blott ro %. När man tar hänsyn till allt detta, visar det sig, att
det ej blir så många eller så betydelsefulla näringar, som överhuvud
hava' någon större nytta av tullskyddet. Man måste städse noga akta
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sig för det vanliga misstaget, att varje industri, som åtnjuter tullskydd,
skulle vara bättre ställd än vid frihandel. Så är, som vi sett, icke fallet.
Alla som falla under en viss gräns få det sämre. Höjer man tullarna
i ett land, så höjes även denna gräns, och den reella ökningen av skyddet
blir ofta ganska obetydlig. Tullskyddet har på detta sätt en tendens
att neutralisera sig självt. Detta är ett exempel bland många på det
'ekonomiska livets strävan att reagera mot människornas ingrepp.
En del förskjutningar uppstå emellertid, i det att en del näringsgrenar vinna på de andras bekostnad. För dessa senare kan man sålunda tala om en verklig tullbörda. Denna kan även rubriceras som ett
slags skatt, som användes till statsunderstöd åt vissa enstaka näringar.
Det är emellertid tydligt, att denna tullbörda är något helt annat än
den, varom majoriteten talar och som vi förut berört. Den verkliga
tullbördan, som vi nu, sysselsätta oss med, torde emellertid i ett land
som Sverige bliva ganska obetydlig, Så gott som alla näringar få någon andel i prisstegringen. Somliga få litet mer~ och somliga få litet
mindre, men vinster och förluster korsa varandra härs och tvärs i en
sådan utsträckning, att nettot knappast blir så värst stort för någon
näring.
Man kan härav draga en slutsats, som kanske rent av är den viktigaste av alla, nämligen att tullfrågans betydelse är ofantligt överskattad
av den allmänn,a och kanske även ofta av den vetenskapliga opinionen.
Tullarna få som vi sett en ständig tendens att neutralisera sig själva,
och nettoförskjutningarna bli i regel relativt små. Detta är en sak, som
reservanterna bättre borde besinnat. De göra sig, som jag längre fram
närmare skall beröra, en alldeles fantastiskt överdriven föreställning om
tullarnas betydelse. Den motsatta sidan kan emellertid ej heller fritagas
från att hava gjort sig skyldig till fel i samma riktning. Det har gått
med tullfrågan som med så många andra frågor, som kastats ut i den
politiska agitationen, att den visat sig äga en förmåga att sätta sinnena
i svallning, som ej står i någon proportion till dess reella betydelse.
Emellertid uppstå ju alltid en del förskjutningar.
Hur dessa sedan ställa sig i detalj är naturligtvis ytterst svårt att
avgöra, och kommitten har ej heller kunnat genomföra någon egentlig
indelning i' understödda och understödjande näringsgrenar. Vad man
kan säga är blott, att flertalet på den inhemska marknaden arbetande
industrier åtnj uta ett positivt skydd, fast detta är vida mindre än det
vid första påseendet synes. Understödjande äro åter dels de industrier,
som i större omfattning arbeta på export, och dels jordbruket.
Beträffande detta sistnämnda är visserligen majoriteten något osäker.
Den har genomfört ett slags personlighetsklyvning för jordbrukarn~ och
framhållit, att de vinna i egenskap av producenter men förlora i egen-
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skap av konsumenter. Totalresultatet är emellertid, att de få det sämre
ställt än vid frihandel, och det torde vara den saken som intresserar
dem nIest. Detta resultat synes hava väckt en viss uppmärksamhet,
men det är säkerligen alldeles riktigt, och det synes icke behövas några
mera vidlyftiga undersökningar för att bevisa den saken. Den enda av
jordbrukets produkter, som åtnjuter ett effektivt skydd av större betydelse, är brödsäden, och den spelar ju en ytterst underordnad roll i
jordbrukets ekonomi som helhet betraktad. Reservanterna anse i trots
härav, att kommittens resultat är oriktigt och att jordbruket haft positiv
nytta av det protektionistiska systemet. Tiden förbjuder mig att närmare ingå härpå. Jag kan endast säga, att reservanternas skäl förefalla
föga övertygande; delvis äro de alldeles ohållbara.

7. Vi börja nu att nalkas den avgörande punkten. Det har visats, hurusom vårt lands näringsgrenar påverkas helt olika av tullskyddet
allt efter som de falla över eller under den ödesdigra skiljegräns, som
den av tullskyddet framkallade prisstegringen skapar. Vissa näringsgrenar beskattas till de andras förmån. Detta kommer enligt det vanliga nationalekonomiska uppfattningssättet att medföra, att produktionskrafter komma att överföras från de mera givande näringar, som få bära
tullbördan, till de mindre givande, som få mottaga understöd. Detta
innebär en nationalekonomisk förlust.
8. Detta förhållande kan icke gärna bestridas. Men härmed är
saken icke avgjord. Det kan nämligen hända, att förlusten är av tillfällig art och att den i längden kommer att åtföljas aven mer än motsvarande inkomst. Den blir i så fall ingen förlust, utan en produktiv
utgift. Härtill har den nationalekonomiska teorien, som känt är, tagit
hänsyn, då den infört begreppen uppfostringstullar och övergångstullar
och förklarat dylika vara berättigade. Detta är även majoritetens ståndpunkt. I detta avseende komma reservanterna med ett påstående, som
ej kan tydas på annat sätt än att den av kommitten omfattade teorien
blott skulle taga hänsyn till läget i ett visst givet ögonblick. Så är ej
fallet. Det är för denna teori tvärtom det i längden bästa resultatet,
som eftersträvas, även om detta skulle få köpas' med en tillfällig förlust.
9. Dessa av den ekonomiska teorien rekommenderade tullar hava
emellertid aldrig fått någon betydelse. De ha aldrig spelat någon roll i
praktiken, och de hava aldrig gillats av den protektionistiska strömningen
i något land. Vad denna eftersträvat har varit ett perntanent tullskydd.
Detta gäller även om det svenska tullskyddet före världskriget. Detta
var avsett att vara permanent, och motiveringen får rätta sig därefter.
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När vi kon1ma till detta stadium i vårt resonemang, drages
intresset över till reservanternas betänkande, vilket som bekant ger uttryck åt en protektionistisk åskådning. Vad man närmast frågar sig är,
om de lyckats giva något bidrag av värde till utbildningen aven allmän teori för protektionismen. Det är få saker, som skulle varit mera
välkomna. För närvar,ande befinner sig nämligen den nationalekonomiska
vetenskapen i en synnerligen svår ställning. Den har icke lyckats utfundera något sätt att nlotivera en pern1anent protektionism, vilken enligt
vetenskapens mening måste vara ekonomiskt förlustbringande. Nu har
emellertid denna form av protektionism utvecklat sig till ett världshärskande system, och det visar sannerligen inga symptom på avtagande
livskraft. En dylik konflikt mellan teori och praktik är städse en betänklig sak, och den som kunde framställa en hållbar protektionistisk teori
skulle enligt min mening göra den nationalekonomiska vetenskapen den
största tjänst, som någon överhuvud kan göra den. Man frågar sig
därför närlnast vad' reservanterna åstadkoITlmit i detta avseende. Ingen
skulle väntat, att de i denna fråga skulle funnit de vises sten, efter
vilken de lärde i sekler sökt. Men ett mera betydelsefullt bidrag till
debatten skulle varit tänkbart.
Man finner emellertid, att reservanterna icke framkommit med något
argument av värde av generell natur. De hava visserligen ett" par dylika, men dessa äro icke av den art, att de synas förtjäna någon större
uppmärksamhet. Det har redan framhållits, att man i reservanternas
betänkande undslip}?er en hel del av de bevisligen ohållbara påståenden,
som alltjämt från protektionistiskt håll framföras i diskussionen. De
hava emellertid icke alldeles kunnat göra sig fria från dylika, utan reservationen innehåller en hel del saker, som man gärna skulle sett utelärnnade.
Det torde särskilt med hänsyn till den begränsade tid, som nu står till
förfogande, vara obehövligt närmare gå in på dessa fullständigt uttröskade
frågor. Jag vill blott nämna, att reservanterna huvudsakligen 'bygga på
påståendet, att man kan bota arbetslöshet med tullar. Jag skulle på
den punkten vilja hänvisa till den korta men träffande kritik av denna
föreställning, som professor Cassel givit i det betydelsefulla inlägg till
frihandelns förmån, som han förrq. året gjorde i Economist under den
engelska tulldebatten. I alla händelser borde det varit deras skyldighet
att visa hur tullskyddet kan få en' sådan effekt. I stället hava de utgått därifrån som en självfallen sak.
Så yitt jag kan se, hava sålunda reservanterna icke lämnat något
hållbart bidrag till protektionismens allmänna teori. Detta var knappast
heller att vänta., Fråga är, om någon dylik allmängiltig teori någonsin
skall kunna framställas. En sådan synes vara oförenlig med det täm-
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ligen allmänt erkända förhållandet, att ur hela världens synpunkt frihandeln, eventuellt kompletterad med temporära tullar, är det bästa systemet. Utan att behöva ingå i några vidlyftiga teoretiska spekulationer
hava vi väl litet var på känn, att så är fallet. Jag undrar, hur många
människor det är i vårt land, som hälsa det efter kriget pågående höjandet
av nästan alla länders tullmurar med någon verklig glädje. Det torde
ej vara fler, sonl se ett framsteg i de tul1politiska skrankor, som resas
mellan fordom ekonomiskt samhörande länder exempelvis inom det garnla
Österrikes ~mråde eller på Irland. De flesta torde nog medgiya, att
detta betyder ett steg bakåt i den ekonomiska utvecklingen. Idealet
för protektionismen synes ej vara, att alla länder skola ha tullar. Det
är snarare att. det egna landet' skall ha tullar men alla de andra frihandel.
I I.
Detta är emellertid ett orealiserbart program, som i praktiken
visat sig leda till allmän, permanent protektionism. Att denna leder till
en nedsättning av hela världshushållningens effektivitet kan icke gärna
bestridas. Därav följer, att skall protektionismen kunna motiveras, så
måste detta ske ur ett visst lands synpunkt. Varje land måste skapa
sina egna argument för tullskyddet.
Det är ej omöjligt, att sådana kunna finnas. De måste visserligen
mottagas med en viss försiktighet, ty vad som bevisligen skadar det
hela gagnar sällan delen, åtminstone icke i längden. Men varje land
måste ju främst se på sina egna intressen, och det kan vara möjligt,
att dessa gagnas bäst genom tullskydd.
Den första fråga som en nationalekonom här gör är, om det kunnat
påvisas något sätt, genom vilket ett lands relativa nationalinkomst, d. v. s.
nationalinkomsten per huvud, varaktigt kan ökas genom tullar. I så fall
skulle alla bekymmer för protektionismen vara över. Även om detta
ökade genomsnittliga välstånd vanns på andra länders bekostnad, så
kan man ju icke säga något om det land, som sökte vinna det för sig.
Någon dylik lösning har emellertid hittills icke kunnat finnas; tvärtom
har det synts omöjligt att komrna ifrån den slutsatsen, att inkomsten per
huvud genom tullarna kommer att minskas. Det är framför allt detta,
som gjort protektionismen så svår att motivera.
När man läser reservanternas utlåtande, kan man visserligen lätt
få det intrycket, att de i detta avseende gjort en epokgörande upptäckt,
nlen detta visar sig vid närmare påseende bero på en mindre noggrann
terminologi. De tala på flera ställen om det oriktiga i majoritetens påstående, att nationalinkomsten kommer att minskas; de påstå, att den i
stället kommer att ökas. Härvid torde de emellertid avse icke den relativa, utan den absoluta nationalinkomsten. De anse, att genom tul-
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larna landets befolkning blivit större än eljest, och att därför även
nationalinkomsten blivit absolut större. De tala sålunda om nationalinkomst i en annan nlening än vad kommitten gör, men utan att klart
angiva detta och utan att man kan känna sig fullt säker på vad de
mena. Jag kan icke underlåta att i det sambandet framföra en liten
mera formell anmärkning mot reservationen. Denna är i många avseenden väl skriven och erbjuder mycket av intresse, men den är enligt
min mening väl journalistiskt hållen. Man möter i den knappast ett
enda fullt genomfört resonemang, men så många fler antydningar, och
den lägger stundom mera an på att tala till känslan än till förståndet.
Man skulle onekligen hava föredragit ett mera vetenskapligt behandlingssätt av den rent vetenskapliga fråga, som här föreligger.
Emellertid har jag, som sagt, fått det intrycket, att reservanterna
med sitt tal om en större nationalinkomst avse den absoluta nationalinkomsten och att de gå med på att den relativa blir minskad. Jag
finner ett visst stöd för denna mening däri, att professor Cassel enligt
en artikel i Svenska Dagbladet synes hava uppfattat saken på samrna
sätt. Jag går sålunda ut från att alla äro ense om, att genom tullskyddet nationalinkomsten per huvud och därigenom även det genomsnittliga välståndet i längden blir mindre än eljest, även då man ej ser
saken från hela världens utan från en viss nations synpunkt. Den stora
frågan blir då till slut, hur ett dylik avsteg från de vanliga ekonomiska
principerna skall kunna motiveras. Detta är själva den huvudfråga, som
reservanterna hava att besvara. Man kan även konstatera, att de verkligen allvarligt sökt lösa detta problem och att deras framställning här
innehåller åtskilligt, som är av värde.
12.
Den syn på saken, som reservanterna anlägga, är typisk för
det allmänna omslag i protektionismens motivering, som skett de sista
årtiondena. Förr i världen var det regel, att den motiverades ur produktionens synpunkt. Nu åter motiveras den ur social synpunkt, och
det är arbetarnas Intressen, som skjutas i förgrunden. Reservanterna
ställa sig även på denna ståndpunkt. De anse, att förlusten i ekonomisk effektivitet mer än uppvägts av de sociala fördelar, som protektio..
nismen medfört.
Om man söker sammanfatta de spridda uttalanden härom, sonl
göras i reservationen, så finner man, att tullarna skulle medfört två fördelar av detta slag. Den första av dessa kan man gå förbi tämligen
lätt. Argumenteringen går ut därpå, att vid frihandel vissa slag av
arbetare skulle få det särskilt ogynnsamt ställt. Detta angives gälla
även de manliga arbetarna. Här måste man emellertid fråga sig, vad
det finnes för folk i Sverige, som ej lika gärna kan användas till det
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ena arbetet som till det' andra.' Denna synpunkt synes vara 'alldeles
värdelös. Något annorlunda ställer sig saken för det kvinnliga arbetet.
Skyddet för textilindustrien har bidragit att skapa ökad efterfrågan på
dylikt, men jämfört med den totala tillgången på kvinnlig arbetskraft
spelar detta en så försvinnande liten roll, att det står i den mest uppenbara disproportion till den ofantliga ekonomiska apparat, som tullsystemet utgör.
Betydelsefullare är då reservanternas återstående argument. Det
är detta, som bildar själva tyngdpunkten i deras utlåtande.
Även på denna punkt gäller det, att reservanterna blott flyktigt
skisserat sin tankegång och att det därför är svårt att få något fullt
klart grepp på densamma.' I huvudsak synes den emellertid gå ut på
följande.
Vid full frihandel skulle det i Sverige finnas en del industrier, som
skulle få stora vinster, nänlligen vad reservanterna kalla avverkningsindustrierna, d. v. s. vår järn- och trävaruhantering. För d essas utveckling har emellertid naturen satt en någorlunda bestämd gräns i råvarutillgångarnas knapphet. Sedan denna nåtts, måste vi söka efter använd
ning av vårt kapital på' annat håll. Men vid full frihandel skulle det ej
funnits några större tillfällen till vinstgivande placering inom landet,
utan en stor del av kapitalet skulle placerats i utlandet. Det skulle sålunda i vårt land funnits obetydligt med kapital gent emot arbetskraften,
arbetslönerna skulle sjunkit och utvandringen ökats. Genom protektionismen har ej blott allt inhenlskt sparande kommit att användas inom
landet, utan kapital har lånats från utlandet i stor utsträckning. Kapitaltillgången och därmed även efterfrågan efter arbetare har sålunda väsentligt ökats. Protektionismen har sålunda skapat en vida bättre inkomstfördelning i samhället; det är häri dess fördel ligger. Den har
beskattat oförtjänta vinster på naturtillgångarna och i stället skapat
räntabla, arbetskrävande inhemska industrier. Vid frihandel skulle befolkningen i viss mån kommit att delas i en liten grupp kapitalister,
som satt och drog in stora inkomster i kraft av sin äganderätt till naturtillgångarna, och en väldig grupp av arbetare, för vilka knappast
några lönande arbetstillfällen skulle funnits utan ~om ställts i valet mellan
utvandring eller ekonomiskt elände. Ä ven om den relativa nationalinkomsten under ett dylikt system nått ett maximum, så skulle fördelarna härav hava omintetgjorts genom den olämpliga fördelningen av
densamma. De nackdelar i form av oekonomisk produktion, som protektionismen lnedfört, har den nler än kompenserat genom en förbättrad
inkomstfördelning.
Så ungefär se reservanternas huvudsakliga resonemang ut. Så
vitt jag kan bedöma saken, får det otvivelaktigt anses utgöra ett syn4

102

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 26 SEPTEMBER 19 2 4

nerligen betydande bidrag till diskussionen i tullfrågan, och det är ägnat
att lyfta denna diskussion på ett högre plan än förr. Någon effekt i
denna riktning har visserligen ej ännu kunnat förmärkas, men den kanske
kommer så småningom.
När det gäller att bedöma en sådan åsikt, som reservanterna här
framställt, har man två saker att skilja på: dels dess teoretiska möjlighet
och dels dess praktiska betydelse.
Den teoretiska möjligheten står och faller helt och hållet med
tänkbarheten av ett sådant gap mellan olika kapitalanvändningar, som
de förutsätta. De föreställa sig, att det finns en del näringar, som ge
mycket höga inkomster, exempelvis 8 %, tack vare naturräntor. Så finns
det en del andra, som vid frihandel blott skulle ge säg 4 %, och som
sålunda icke skulle komma till stånd. Man tar då genom tullarna 2 %
från de förra och ger åt de senare, och så bliva de alla räntabla och
komma till stånd.
Detta kan naturligtvis icke vara bokstavligen riktigt, men det kan
dock vara tillnärmelsevis rätt. Det förefaller nog ligga en viss sanning
j reservanternas påstående, att man genom tullarna kunnat stödja mindre
räntabla industrier utan att i motsvarande mån minska de betalande
industriernas omfattning. Vårt lands totala produktion har härigenom
ökats. Detta har möjliggjorts dels genom att kapital importerats och
dels genom att emigrationen minskats. Jag kan icke se, att det finnes
något teoretiskt fel häri; en viss tendens i denna riktning har otvivelaktigt
förefunnits. .
Däremot k~nna väsentliga anmärkningar riktas mot det sätt, på
.vilket reservanterna utmålat den praktiska betydelsen härav.
Vad jag härvid främst skulle vilja vända mig emot är den uppfattningen, som går igenom hela reservationen, att Sverige vid frihandel
knappast skulle kunna upprätthålla några sådana industrier, där internationell konkurrens förekommer. Vi skulle kunna avverka våra skogar
och bryta vår malm, men därutöver skulle vi just intet förmå. Detta
vittnar om en misstro till svensk föret.agsamhet, organisationsförmåga och
arbetsskicklighet, som knappast är berättigad. Reservanterna måla .upp
en, som vi sett, synnerligen avskräckande bild av Sverige under frihandelsregim, och de förklara sedan, att ,denna bild synts dem mycket litet tilltalande. Ja, i det omdömet kan jag instämma, men jag, finner det även
mycket litet tilltalande, att reservanterna tagit sig för att nlåla den.
Vore vi verkligen så undermåliga som industrifolk som reservanterna
säga, då skulle det knappast gått med några tullar i världen att upparbeta en livskraftig industri. Man har som bevis härför, att av alla
Europas länder före kriget Ryssland hade det ojämförligt högsta tullskyddet, och ingenstans var industrien mindr~ utvecklad än där. Sverige
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torde snarast representera en av motpolerna till detta land. Detta intygas ej minst av vår rikedom på sådana industrier, för vilka vi ej hava
några speciella naturliga förutsättningar, men som trots detta och i trots
av den tullbelastning~ som exportindustrierna måst bära, tillvunnit sig en
erkänd ställning på världsmarknaden. När man dessutom betänker, hur
pass små tullunderstöden i själva verket äro och i hur stor utsträckning
vinster och förluster på tullskyddet utjämna varandra, så blir överdriften
i reservanternas framställning ännu mera påtaglig. Totalintrycket blir,
att vår industri i stort sett skulle fått närapå samma utsträckning som
den nu har även inom de tullskyddacle områdena, om det i stället rått
frihandel, eventuellt kompletterad med en eller annan uppfostringstull. A v
de större industrierna är det väl knappast någon annan än textilindustrien,
för vilken resultatet blivit väsentligt annorlunda.
Om sålunda reservanternas framställning är ofantligt överdriven,
så förefaller det dock, så vitt jag kan se, vara mycket sannolikt, att den
innehåller en viss kärna av sanning. Det är mycket troligt, att en viss
inverkan skett i den riktning de angiva, även om den ej varit så synnerligen märkvärdig. Huruvida de fördelar som härmed vunnits uppväga tullsystemets nackdelar eller icke, finns det emellertid ingen
möjlighet att avgöra med någon grad av säkerhet. Alla betraktelser
måste här antagligen mynna ut i lösa förmodanden utan vetenskapligt
värde.
För min del kan jag ej' heller säga, att jag hyser något större intresse för denna fråga. Den tillhör nämligen helt det förgångnas värld.
Frågan om tullskyddets verkningar före världskriget tillhör likasom alla
andra företeelser den gamla tidens historia. Den motivering för tullskyddet, som reservanterna anföra, synes numera icke hava någon aktuell
betydelse. Det är nu ej längre så, att trä-, järn- och övriga exportindustrier sitta med några övernormala inkomster, som genom tullarna
kunna överföras på de andra industrierna. Det förhåller sig nu alldeles
tvärtom; det är de på den inre nlarknaden arbetande industrierna, som
ha det bäst ställt, och exportindustrierna, som ha det sämst. Det förefaller även, som om detta tillstånd skulle arta sig att bli ganska varaktigt.
Det artar sig till kristider för exportnäringarna, så långt man kan se
framåt. Skulle man nu sätta till en ny tullkommitte, som det hotas
med, får denna sålunda börja med att fundera ut en ny teori för att
motivera tullarna.
Jag tvivlar icke på att detta går. I varje fall finnes det väl knappast någon som anser, att det vore lämpligt att avskaffa eller väsentligt
sänka tullarna under en överskådlig framtid. Skälet härför ligger enligt
min mening' icke i främsta rumnlet på det rent ekonomiska området,
ehuruväl hänsynen till de rubbningar, som i så fall måste uppstå, väga
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synnerligen, tungt. De huvudsakliga skälen för tullarnas bibehållande
synas mig vara av finansiell natur. Tullarna må ha sina svagheter som
skatteform, men dessa väga dock lätt mot de faror, som skulle hota, om
tullinkomsterna för långa tider framåt skulle ersättås med direkta skatter.
Det får ej heller glömmas, att flera av de viktigaste skyddstullarna, såsom på vete och textilvaror, i stor utsträckning verka som ett slags
lyxtullar och äro berättigade som sådana.
Slutresultatet blir emellertid, att reservanterna, trots sitt skickligt
skrivna betänkande, icke lyckats åstadkomma någon allmängiltig, generell
motivering för tullskyddet ens för Sverige och ännu mindre för hela
världen. Protektionismen befinner sig alltjämt i det läget, att dess motivering måste växla från land till land och från tid till tid. Det är
emellertid uppenbart, att det ur rent logisk synpunkt verkar ganska misstänkt, när man på detta sätt nödgas motivera ett permaner:t, generellt,
system med skäl, som blott äga temporär och partiell giltighet. Man
kan då icke gärna undra på, att den nationalekonomiska vetenskapen i
allmänhet ur rent ekonomisk synpu okt ställer sig rätt kritisk till alla
dessa ständigt växlande motiveringar för tullskyddet. Vi veta, och detta
förnekas knappast av någon, att de ,i längden skada det ekonomiska
livets effektivitet, och vi hysa i allmänhet på förhand en viss kritisk
känsla mot alla dylika åtgärder. Vi tro, att de ytterst sällan leda till
någon varaktig välsignelse. På tal om de sociala s'kälen så är det mycket
möjligt, att man ibland skulle kunna bevisa, att arbetsbesparande maskiner bli till större nytta för kapitalisterna än för arbetarna och att de
bidraga att sänka arbetslönens relativa nivå, d. v. s. precis vad som
protektionisterna säga om frihandeln. Men vi motsätta oss i alla fall
icke införandet av dylika maskiner, därför att vi veta, att den rikare
produkt, som därigenom skapas, räcker till för att förbättra allas ställning. På samma sätt är det med vår ställning till frihandeln. I allmänhet äro vi nog benägna att lita till den förmåga att höja det allmänna välståndet, som ett fritt varuutbyte medför, och vi hava svårt att
tro, att de hinder, som resas i vägen för detsamma, i längden kunna
nledföra något gott. Just därför att vi äro övertygade om den högre
effektivitetens förmåga att skapa ökade inkomster och därmed även ökad
efterfrågan på varor och rikare industriell utveckling, äro vi benägna att
i allmänhet giva denna princip företrädet. Jag skulle vilja sammanfatta
innebörden härav i några ord av Gustav Cassel, som jag i ett annat
samband redan en gång använt mig av men som ej kunna upprepas
nog ofta: »All protektionism grundar sig på den föreställningen, att
marknaden en gång för alla är given till sin omfattning och att det där- .
för måste vara en huvuduppgift att skydda dess delägare från intrång.
Den ekonomiska frihetens princip bygger däremot på tillförsikten till
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de framstegsbefrämjande krafternas förmåga att vidga marknaden, att
skapa nya och rikare möjligheter, så att ingen behöver undanträngas
annat än den oduglige».
I anledning av föredraget yttrade sig:
Riksgäldsfullmäktigen fil. dr K. Hildebrand : Jag ämnar icke ingå på
en allmän diskussion av innehållet i Tull- och traktatkommittens betänkande,
utan vill endast stanna vid ett par punkter. Jag gick igenom betänkandet
tämligen noggrant, då det kom ut, men har sedan icke haft tillfälle att
syssla med det.
Till en början skulle jag dock rent genereiit vilja säga, att det allmänna intrycket, när betänkandet kom ut, var en viss besvikelse, och det på
rätt många håll. Man hade åtminstone på den ena sidan, kanske på båda,
väntat att få mera underlag för en praktisk tullpolitik. Nog förefaller det,
som om statsmakterna ändå hade tänkt att få litet mera än vad professor
Heckscher i Dagens Nyheter kallade betänkandet för, nämligen »ett försök
till vetenskaplig analys». Kommitten säger själv, att »då utredningen i allmänhet ej frarnförts längre än till världskrigets utbrott, är det givet att de
resultat, som därav fran1gå, ej äro ägnade att utan vidare läggas till grund
för förslag angående landets framtida tull politik», och professor Heckscher
har i san1ma tidning uttalat, att »det måste klargöras ju förr dess hellre, att
betänkandet på intet sätt är ett underlag för en ny tulltaxa» och att »en
viktig anledning till att komn1ittebetänkandet ej kan läggas till grund för
omedelbara praktiska åtgärder är redan, att det stannar vid världskrigets utbrott~.
Detta sista uttalande gjordes i mitten på juni. Jag blev därför rätt
överraskad' över att i början av juli i en annan artikel av professor Heckscher
finna ett bestämt tillstyrkande utav att statsmakterna så gott först som sist
skulle besluta sig för vissa allmänna riktlinjer för tullpolitiken, naturligtvis i
överensstämn1else med kommittemajoritetens uppfattning, och att det anförtroddes åt lämpliga personer att utarbeta en plan härför. Professor Heckscher
kände sig dock oviss, om regeringen skulle taga upp denna tanke eller om
den skulle komma från riksdagen, alltså en liten upprnaning till n1otionerande i frågan. Jag undrar dock, om icke den första uppfattningen, att det
är svårt att lägga betänkandet till grund för en praktisk politik, är den riktiga. Jag fattade också sista delen av inledarens an förande på samma sätt,
att han icke tänkte sig några genomgripande förändringar för närvarande.
J ag skulle till stöd för min uppfattning vilja åberopa utredningen om
den nuvarande tullbördan. Inledaren har redan ur principiell synpunkt kritiserat kommittelnajoritetens och reservanternas framställning, och han har därvid gentemot majoriteten påpekat, att om det finns merutgifter på 180 miljoner någonstädes, så finns det också merinkomster och därmed ökad köpkraft till samn1a belopp. Jag vill taga upp denna fråga ur en .annan synpunkt, nämligen i fråga om beräkningarnas riktighet. Kommittemajoritetens
lnening är ju den, att vad konsumenterna få betala i merkos~nader på grund
av tullarna utgör tullbördan, och den beräknar denna. tullbörda till 180 miljoner. Till denna summa bidraga finanstullar med 20 miljoner, jordbrukstullar med 25 miljoner och industritullar med 135 miljoner. För jordbrukare och lantarbetare beräknas tullbördan till 46,8 IniIjoner och för övriga
till 104,8 miljoner, vartill kommitten gjort ett tillägg på omkring 3o miljoner
8 -24374.
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bland annat för högre inkomsttagare. Reservanterna ha klandrat denna beräkning och ansett, att den saknar »varje bestämt fattbar betydelse». Nu är
det naturligtvis av många skäl oerhört vanskligt att räkna ut, vilka merkostnader tullarna förorsaka. Kon1mittemajoriteten framhåller också detta gång
på gång, men stannar i alla fall vid dessa 180 miljoner, som den anser vara
ett minimum och på vilka den bygger vidare.. I tidningspressen hava också
.anhängarna av majoritetens uppfattning accepterat de 180 miljonerna trots
alla kommittens reservationer.
Kommitten har vid sina beräkningar räknat med bruttotullbördan. För
jordbruket har kommitten sökt räkna ut ett saldo för inkomster och utgifter,
vilket jag strax kommer till, men här .har som sagt räknats med bruttotullbördan. Om emellertid tullsystemet har medfört, att vissa arbetslöner och
andra inkomster' ha stigit, har det ju samtidigt också medfört en större. förmåga att bära merutgifterna på grund av tullarna. Detta har ganska ordentligt förbigåtts av kommitten. Nettotullbördan borde vara den belastning till
följd av tullarna, som ligger över de merinkomster, som tullsystemet kunnat
medföra. Nu tror jag nog, att kommittemajoriteten egentligen anser, att det
icke finns några sådana ökade inkomster, och att sålunda brutt<?tullbördan i
själva verket är en nettotullbörda, men jag tror icke, att det resonemanget
kan vara riktigt. Det är naturligtvis ändå mycket svårare att göra en utredning om nettotullbördans storlek, men det förefaller mig vara ett allvarligt
fel a Ty kommitten att icke ha försökt göra detta, utan att den i stället fört
fram begreppet tullbörda på ett sådant sätt som skett.
Om sålunda enligt min mening en allvarlig gensaga kan göras mot
problemets hela läggning ökas betänkligheterna, då man går in på detaljerna.
Frågan blir först, hur tullbördan räknats ut. Merkostnaderna på grund av
tullarna b~stå icke blott i de tullar,' som lyftas vid gränsen, utan även i den
allmänna höjningen av prisnivån för liknande varor, som tillverkas ,inom landet.
Kommitten säger härom, att »även om man för ett visst varuslag kan antaga
ett sådant utnyttjande», nämligen av tullarna, »torde det i allmänhet icke
låta sig med någon högre grad av säkerhet avgöra, i vilken omfattning detta
äger rum eller, med andra ord, med huru stor del av den givna tullsatsen
priset på varan kunnat höjas» . Trots denna svårighet uträknas i alla fall
den sannolika tullbördan, och därvidlag rör man sig ändå i allra högsta
grad med mycket oberäkneliga faktorer.
Konsumenterna uppdelas vid beräkningen i olika grupper, och man
blir något överraskad över att finna, att lantarbetarna i gemen drabbas hårdare av tullbördan än stadsarbetarna. Man trodde annars, att stadsarbetarna,
som köpa mera färdiga varor, och som dessutom kanske lockas att göra
större inköp, skulle drabbas aven högre tullbörda. Jag vill emellertid bortst:
härifrån och endast framhålla, att enligt kommittens uppskattning av lant
arbetarnas tullbörda hör även dit' en tullbörda på. den kvantitet omaler
spannmål och på den fria bostad, som ingår i naturalönen. Man blir lite'
häpen häröver. Det är väl snarare jordbrukaren, som belastas med denn~
tullbörda, ty om icke lantarbetaren skulle exempelvis erhålla spannmål ir
natura, skulle den ju kunna säljas. Det förefaller mig vara rätt besynnerlig
att säga, att lantarbe"taren belastas med en högre tullbörda, därför att del
spannmål, han får in natura, stiger i värde, eller därför att hans fria bosta(
blir mera värd, därför att byggnadsmaterial stiga i pris.
Övergår jag sedan till jordbruket och jordbrukarens tullbörda, finne
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jag även där en del besynnerligheter. Här har det gällt att få fram ett
saldo, och därför ha både inkomster och utgifter beräknats. .Den uppfattning, man härvid får av kommittens betänkande, är, att utgifterna ha beräknats med stor omsorg men icke inkomsterna. Kommitten nämner själv,
att den mest fäst sig vid spannmålstullarna - och de ·äro naturligtvis de
viktigaste - men icke vid den av sockertullen orsakade merinkomst, som
betodlarna erhålla. Visserligen säger kommitten, att denna på vissa håll i
Skåne har en viss betydelse, men den räknar icke med den. Ej heller räknar
kommitten med några tullinkomster för jordbruket för animaliska produkter.
Det besynnerliga är emellertid, att då tullbördan skall räknas ut för konsumenterna, medtages en tullbörda åtminstone för smör. Det synes mig icke
kunna vara riktigt att räkna på det sättet.
J ag känner mig därför icke alls övertygad om att kommittens slutbelopp av 36 miljoners tullbörda för lantbruket är riktigt. Kommitten förklarar också själv på sid. 108, att tullbördan för anskaffning av vissa förnödenheter i genomsnitt nog är lägre än som beräknats och att det är ovisst,
om jordbruket fått bära hela den beräknade tullbördan för industriprodukter,
och kommittens egen slutsats blir, att »över huvud torde det få anses sannolikt, att tullskyddets positiva verkningar äro minst så stora och de negativa
högst så stora som här angivits». Kommitten' räknar således med den största
tänkbara tullbörda men minsta möjliga tullinkomst, och på så vis får den
fram sitt saldo. Kommittens majoritet är ju utpräglat frihandelsvänlig, och
det är därför litet egendomligt att i en sådan beräknirig finna, att allt som
kan vara tullbörda försöker kommitten få tag i och överdriva - enligt dess
egna ord - men att vad som är inkomst av tullarna förringas eller utelämnas. Jag vill som min alldeles bestämda mening framhålla, att denna
metod omöjligt kan kallas objektivt vetenskaplig. Professor Cassel har också
i Svenska Dagbladet uttalat sig i samma riktning, då han skriver, att »vid
denna beräkning bortser man naturligtvis från tullarnas längre bort liggande
verkningar på gestaltningen av nationens hushållning, lnen man bortser till
och med ofta nog från de direkta prisstegrande verkningar, som äro till fördel för den 'tullbelastade' . Man kan sålunda konstruera fram en tulll;>örda,
som icke blott i det hela är orimligt stor utan också i en mängd enskilda
fall alldeles saknar reell motsvarighet, i det fördelarna av tullskyddet överväga nackdelarna. Nationens tullbörda blir under sådana förhållanden en
fras, med vilken det är omöjligt att förbinda någon som helst begreppsmässig innebörd».
Jag vill slutligen mera i förbigående beröra kODl1nittens resonemang,
att om icke tullarna funnits i vårt land, skulle folket haft lika stor produktiv
sysselsättning som eljest. Reservanterna ha anmärkt, att detta kan vara
möjligt, men att arbetslönerna då hade måst nedpressas, och att arbetarna
hade fått taga ersättning för sitt. arbete efter andra grunder än nu. Kommittemajoriteten utgår i alla händelser ifrån, att det är alldeles klart och
tydligt, att lika många personer kunnat beredas arbete, men svävar något på
målet, då det gäller frågan, om de kunnat bli lika väl betalda, eller om
icke lönerna möjligen skulle ha sjunkit. Kommittens utgångspunkt förefaller
mig vara rätt besynnerlig.
Med anledning av ett yttrande av inledaren skulle jag vilja säga, att
det naturligtvis icke finns någon, som tänker sig, att världsekonomien skulle
gagnas av tullsystem. Jag tror. icke heller, att den nutida protektionismen
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vill bekänna sig till den satsen, att tullar vore bra att ha i det egna landet,
men att alla andra länder borde ha frihandel. H ade alla länder frihandel,
skulle luan nog icke någonstädes vilja ha tullar. Att tullar äro ett hinder
för handel och samfärdsel och därför i och för sig icke innebära något gott,
synes mig tämligen klart. Det praktiska problemet är emellertid, om man i
en värld, där stora och små länder omgärda sig med tullmurar, kan låta bli
att själv uppresa en tullmur. Det är på denna fråga son1 man, som inledaren
påpekat, icke får något svar i det nu föreliggande betänkandet.
I detta avseende synes luig krigsberedskapssynpunkten vara ofantligt
viktig. Det förefaller mig, som om kom mitten alldeles för litet sysslat med
denna fråga i sitt betänkande. Däremot får jag erkänna, att jag med tillfredsställelse läst ett uttalande av professor Heckscher i Dagens Nyheter den
16 juli, där han säger, att » åtskilligt talar för att Sverige icke utan ganska
allvarligt ökad risk kan låta sin brödsädesodling nedgå mycket under normalläget före kriget, d. v. s. under cirka 75 % av brödsädesbehovet» . Han
anser därför, att åtminstone tills vidare spannmålstullarna ej kunna avskaffas.
För det övriga har han sedan ett eget system. Det kan ju låta bra att
säga, att spannmålstullarna gärna kunna borttagas, jordbruket får lägga om
sin drift. Jag tror dock, att vi voro rätt så tacksamma under krigsåren, att
våra jordbrukare kunde producera så pass mycket brödsäd, som de verkligen
kunde. Salurna synpunkt har också framhållits av professor Heckscher. Har
man detta som utgångspunkt för sitt tänkande, tror jag, att i en värld med
protektionism på många håll, och där trots alla beslut och uttalanden i
Geneve krigsfaran väl ändå icke för framtiden blir borteliminerad, tullar [ör
ett land som Sverige hava sin mycket stora betydelse.
Professor E. Heckscher: Fastän professor Brisman och jag sannolikt
se tullfrågan i stort sett lika) skall jag därför ej dröja vid det för vår uppfattning gemensamma, utan i stället upptaga några av hans yttranden, som
enligt min: mening kräva en gensaga - med risk att herrar praktiker skola
gå härifrån i medvetandet att nationalekonomerna aldrig kunna enas.
Under sådana förhållanden skall jag endast helt kort beröra dr Hildebrands anförande. Så vitt jag kunde förstå, vilade hans kritik av tullkommittens beräkningar genomgående på missförstånd, och det är blott som
exempel jag stannar vid en av hans anmärkningar. Han fann en hel del
av kommittens resoneluang »besynnerliga», och det hade han kanske rätt i,
nlen det är mycket SOlU kan vara besynnerligt och likväl riktigt, och det
har här just varit fallet. Så förvånade han sig över att en tullbörda på
spannmål debiterats lantarbetarna, trots att spannmålen tilldelades dem in
natura och dess pris alltså var likgiltigt. Men det naturliga resonemanget
är, att om naturalönen för statarna ställer sig högre i värde för jordägarna
än den eljest skulle göra, så inverkar detta på statarnas penninglön, och
därmed försvinner besynnerligheten i resonemanget helt och hållet. Detta
behöver visserligen ej betyda att lantarbetarnas löner direkt nedgått, utan
blott att de stigit mindre än de eljest skulle ha gjort, och de statistiska
jämförelserna med den danska utvecklingen tyda på en tendens i denna rikt·
ning. Men OJn denna förutsättning, en tullbörda för lantarbetarna, likväl
icke skulle hålla streck, så" borde väl var och en inse, att jordbrukstullarnas
nytta för jordägarna därigenom lika mycket minskas) i ty att den del av
skörden som ingår i lantarbetarnas stat då måste fråndragas det belopp som
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kommer jordägarna till godo i fqrm av tullskydd. Man kan icke begära ett
mer påtagligt uttryck för bristen i klarhet hos kommittens kritiker än detta,
att den senaste talaren ville vindicera att betänkandet lämnar en alldeles för
låg beräkning av tullens nytta för ägarna, samtidigt med att han vidlyftigt
utformade en invändning, som, om den vore riktig, betydligt skulle reducera
den förmån, som just enligt kommittens beräkning tillfa] ler jordägarna.
För att därefter övergå till professor Brismans framställning, fäste jag
mig först vid att han betraktade tullskyddets tendens att höja prisnivån som
en självklar sak, för vilken kommitten framlagt ett alldeles onödigt inkrånglat
bevis. Så vitt jag kan förstå, är sammanhanget tvärtom invecklat, och jag
förstod ej, om han underkände den bevisning exempelvis prof. Wicksell på
sin tid framlade i en bilaga till penningvärdekommittens betänkande. I själva
verket kan man tänka sig ett slag av tullskydd som icke verkar höjande på
prisnivån men likväl i andra hänseenden lnedför exakt samma resultat som
det vanliga, nämligen ett system med exporttullar, för att nu icke tala om
att man vid pappersmyntfot även under ett rent importtullystem kan eliminera tullarnas inverkan på penningvärdet. Frågan synes alltså väl ha varit i
behov av utredning, i synnerhet som den i sig själv är mycket viktig. Påståendet om sakens betydelselöshet faller på att tullsystem tendera till ständig
skärpning (om de ej äro ställda på avskrivning); det i kommittens betänkande efter dr Åmark återgivna diagrammet för utvecklingen i England,
Sverige och Tyskland belyser det slående, i det att de tre ländernas priskurvor gå ständigt mer i sär under perioden 18 79- I 9 13.
Även i fråga om tullbördan är jag ur stånd att följa professor Brisman.
Han återgav kommittens beräkning av landets tullbörda till 180 miljoner,
men ansåg detta vara detsamma som en beräknad prisstegring på 7 eller
8 %. Detta är emellertid icke i något hänseende innebörden av beräkningen;
den har intet annat samband med tullskyddets tendens att höja prisnivån än
den, att tullbördan beräknats i det nya, bl. a. genom tullskyddet skapade
penningvärdet. Såsom jag närmare utvecklat i en nyligen utgiven broschyr
i tullfrågan, är tullbördan ingenting annat än den skatt, som genom tullsystemet lägges på alla konsun1enter av tullskyddade varor och som till sin
mindre del ingår i statskassan, medan den till sin större del går direkt i
producenternas fickor. Den är i alla hänseenden identisk med en accis, som
på samma sätt fördelas mellan vanliga statsändamål och »understöd åt näringslivet». Ingen skulle komma på den iden att bestämma storleken av
denna accis (eller den skattebörda som accisen utgör) genom en undersök~
ning av accisens inverkan på penningvärdet.
Delvis i samband härmed måste jag göra en rättelse till prof. Brismans
uttryck, att jordbruket enligt tullkommittens betänkande visat~ höra till de
betalande näringarna. Jordbruket som sådant och särskilt spannmålsodlingen
har enligt denna utredning obetingat stiluulerats av det totala tullskyddet,
d. v. s. fått en större omfattning än det skulle haft vid frihandel. Men samtidigt härmed ha jordbrukarna som på en gång producenter och konsumenter haft större skada än gagn av tullskyddet. Det är denna i den vanliga tulldiskussionen förbisedda - i förbigående sagt från frihandelssynpunkt
mindre välkomna - distinktion, SalU kommitten gjort sig en viss möda att ·
förklara och siffermässigt konstatera; och det vore önskvärt, att den bleve
bättre beaktad än exempelvis i de ovederhäftiga satser, som finnas därom i
reservationen till betänkat:ldet.
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Ej heller möjligheten av ett tullskydd som kund.e höja nationalinkomsten
skulle jag vilja framställa som prof. Brisman gjorde. Denna möjlighet ligger
icke i någon lucka i räntabilitetskurvan utan beror därpå, att några särskilt
beskaffade produktionsfaktorer, nämligen naturtillgångarna, genon1 tullskyddet
kunna få sin avkastning sänkt och denna överförd till övriga produktionsfaktorer, som därigenom kunna tillväxa i omfattning, samtidigt med att de
förra bli oförändrade. Ett så beskaffat tullskydd verkar på samma sätt som
en 'skatt på naturtillgångarna, en jordvärde- eller jordränteskatt. Kommittebetänkandet har sökt utförligt framställa just detta sammanhang. Även reservationens spridda och enligt mitt ring'a förstånd planlösa yttranden har
jag sökt tolka i denna riktning - så bl. a. i min redan åberopade broschyr
- men vet visserligen icke, om jag förstått dem rätt, och motser med stort
intresse en autentisk uttolkning från de herrar, som satt sina namn under
reservationen och väl borde förstå vad de själva sagt. Någon som helst
sannolikhet för att det svenska tullskyddet skulle ha verkat på detta sätt
föreligger visserligen icke, redan emedan det i stor utsträckning är ett agrarskydd och till följd därav höjer värdet på en av våra viktigaste naturtillgångar, nämligen jorden, i stället för att sänka det. Men detta hindrar
givetvis icke, att saken är teoretiskt möjlig, fastän liksom så mycket av tullpolitiken alldeles opraktisk.
Vad professor Brisman anförde om behovet att bevara tullsystemet av
finansiella skäl är enligt min mening teoretiskt oangripligt, men även detta
hänför sig till fall av, så vitt jag kan förstå, ringa räckvidd. Han menade
att särskilt textiltullarna tjänstgjorde som lyxtullar, men av kommittens utredning framgår, att lyxtullarna före kriget utgjorde enbart 8. 4 % av statens
. totala tullinkomster och naturligtvis mycket mindre del av den totala tullbördan. En skyddstull strider mot en av finansvetenskapens mest grundläggande principer, den som Adam Smith formulerat såsom »economy in
collection», med andra ord att så litet som möjligt skall gå förlorat på vägen
mellan de skattskyldiges fickor och statskassan. Den är direkt avsedd att
vara en dålig skattekälla genom att försvåra tillförseln av de varor, som
.
skulle bereda staten inkomst.
Därmed har jag ej velat uttala min mening i frågan, huruvida vårt
tullskydd i framtiden helt och hållet skall komma att försvinna. Just Adam
Smith sade i ett ryktbart yttrande, att ingen kunde vara nog dåraktig att
föreställa sig ett dylikt resultat i England, och likväl förverkligades det 7o
år efter publiceringen av hans ryktbara bok. Men det är också likgiltigt
för den aktuella frågan, huruvida resultatet blir sådant. Vad vi nu ha att
göra är något mer närliggande, nämligen att hyfsa vår tulltaxa, så att den
blir behärskad av något så när förnuftiga principer; sedan detta skett, blir
tiden att överväga, om man bör gå vidare eller bli stående på en förenklad
protektionistisk grundval.
I det sammanhanget måste jag, nu ånyo mot dr Hildebrand, framhålla
oanvändbarheten av det vanliga argumentet emot tullsystemets avskrivning:
»andra länders tullar». Detta argument kunde ha sitt berättigande, om utsikt funnes att genom inhemskt tullskydd bli av med utländskt; men på allvar tror väl varken dr Hildebrand eller någon annan därpå, eftersom var
och en vet, hur just tullar i ett land bli lTIotiv för nya eller höjda tullar i
andra länder, sålunda raka motsatsen mot vad som skulle uppnås. Uppger
man då denna tankegång och i stället betraktar det inhemska tullskyddet
t
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som en kompensation för det utländska - . vilket säkerligen är den vanliga
uppfattningen - så är man definitivt på villovägar, ty i stället för att betyda en kompensation innebär det att lägga sten på börda. M. a. o.: större
eller mindre delar av exportindustrien hindras genom de utländska tullarna,
och ännu nya delar hindras genom de inhemska, d. v. s. man skärper verkningarna av utlandets tullmurar genom sina egna.
Docenten B. Ohlin: Innan jag går in på vad som för mig är det
väsentliga i tullfrågan, sådan den ligger till för vårt land, kan jag icke underlåta att mycket kort beröra den fråga, som inledaren och de båda talarne
efter honoln varit inne på, nän1ligen frågan om tullbördan. Professor Brisman accepterade, att tullarna möjligen hade ökat de tullskyddade varornas
prisnivå med 180 miljoner; han nämnde också, att han tidigare haft den
uppfattningen, att dessa pengar utgjorde en tullbörda, därför att han bortsett
ifrån, att inkomsterna samtidigt hade ökats. Sedan hade han emellertid
haft tillfälle att närmare undersöka saken, och han hade då kommit underfund med att tullarna på vissa håll medfört högre loner, och han drog då
utan vidare den slutsatsen, att lönerna (jämte andra inkomster) också stigit
med jämnt 180 miljoner. Det finns emellertid icke endast dessa två möjligheter, att priserna stigit med 180 miljoner men att inkomsterna icke alls
stigit eller att både priser och inkomster stigit med denna summa, utan en
ITIöjlighet är ju även, att priserna stigit med 180 miljoner men att inkomsterna stigit med ett mindre belopp. Det är väl i skillnaden, som man har
att söka tullbördan - detta ord fattas således i en något annan mening än
tullkommitten gjort ty konsumenterna få då betala mera än de annars
skulle få, och få endast delvis kompensation härför i högre inkomster.
Jag tror icke, att det är alldeles riktigt, vad dr Hildebrand sade, att
kommitten helt och hållet förbigått den omständigheten, att det kan ha förekommit stegringar av löner och andra inkomster. Det står nämligen alldeles
uttryckligt i inledningen till den statistiska diskussionen av tullbördans stor'lek, att kommitten -reserverar sig för den allmänna sänkning av. penningvärdet, som tullsystemet kan ha medfört. Det är emellertid alldeles omöjligt
att statistiskt fastställa, hur mycket inkomsterna kunna ha stigit. Det enda,
man någorlunda kan statistiskt fastställa, är de tullskyddade varornas prisstegring. Vad n1an i sista hand vill ha reda på är naturligtvis, om inkomsterna ha stigit lika mycket eller mindre än varupriserna. Jag medger därför, att siffran 180 miljoner har ett ganska litet praktiskt intresse, men då
kommitten reserverat sig både i inledningen och i avslutningen till beräkningen av tullbördans storlek, kan ju beräkningen icke direkt göras till före..
mål för klander. När dr Hildebrand säger, att konlmitten svävar något på
målet beträffande frågan om inkomsterna stigit på grund av tullskyddet, har
han möjligen rätt i att kommitten icke uttryckt sig tillräckligt tydligt; men
det är ej frihandelsvännerna, som ha bevisbördan för att inkomsterna icke
stiga" åtminstone ej lika mycket som varupriserna stiga, utan det är de som
vilja ha tullar, som skola visa, att lönerna stiga minst lika mycket som varupriserna; i annat fall sänkes ju .levnadsstandarden. Bevisbördan ligger på
den som föreslår ett ingripande, icke på den som motsätter sig detta.
När man diskuterar tullarnas verkningar, kan man å ena sidan utgå
ifrån, att tillgången på kapital och arbetskraft i ett land är oberoende av
tul1politiken, och man kan då inrikta sitt intresse uteslutande på frågan:
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Erhålla vi den bästa användningen av vår arbetskraft och vårt kapital med
protektionism eller nled frihandel? Å andra sidan kan man ställa den frågan: Kan man genom protektionism öka tillgången på ~apital och arbetskraft, eller, med andra ord, kan man på detta 'sätt erhålla en kraftigare
nationell utveckling än annars? Enligt min uppfattning är det största framsteget med tullkommittens betänkande, att den protektionistiska minoriteten
så helt och hållet har gått på den senare linjen. Då de skola försvara protektionismen ha de just påstått, att man genom tullarna haft möjlighet att
kvarhålla mera arbetskraft och mera kapital i landet. De ha icke förnekat,
åtminstone icke på en del ställen, att en viss n1ängd arbetskraft och kapital
erhåller en i någon mån mindre effektiv användning till följd av tullsystemet,
men de säga i alla fall, att vi tack vare tullskyddet kvarhållit mycket mera .
arbetskraft och kapital i landet. Det finns visserligen i minoritetens betänkande också en del argument, som hänföra sig till en annan uppfattning,
argument som förneka, att protektionismen i och för sig är ägnad att snedvrida användningen av. landets arbets~raft och kapital, men dessa argument
äro så att säga mera löst påhängda och stå icke riktigt i sammanhang med
det övriga.
Vad jag sålunda för min del anser vara den praktiskt viktigaste frågan
är den: Finns det anledning antaga, att det svenska tullskyddssystemet har
ökat tillgången på arbetskraft och kapital i landet? Naturligtvis kan var och
en instämma med professor Brisman däruti, att en sådan verkan är teoretiskt
möjlig; om jag ej misstager mig, har man faktiskt i vissa länder lyckats erhålla en dylik verkan, t. ex. i Canada. Detta land har nämligen genom ett
mycket högt tullskydd lyckats få till stånd en invandring av amerikanskt
kapital av ofantliga dimensioner. År 1923 fanns i Canada icke mindre än
56 I amerikanska aktiebolag och 5 I engelska. Jag tror icke, att man skulle
har erhållit en sådan 'invandring av kapital och teknik, om det icke varit
därför, att den canadensiska tullmuren förhindrat export från Förenta Staterna till Canada. Utan detta tullskydd hade landet säkerligen blivit mera
hänvisat till jordbruksproduktion, och fabriksprodukterna hade till större delen
fått tagas från Förenta Staterna. Man skulle då icke haft möjlighet att mottaga och sysselsätta det stora antal immigranter, som nu faktiskt invandrat.
Jag är sålunda fullständigt överens med professor Brisman och kommitteminoriteten därom, att det finns en teoretisk möjlighet att genom tullar
öka tillgången på arbetskraft och kapital i ett land, men frågan är, om det
har varit fallet i vårt land. Är det verkli,gen troligt, att kapitaltillgången i
vårt land skulle ha ökats genom tullskyddet? Vi importerade omkring I
miljard kr. före kriget, framför allt till järnvägsbyggnader. Säger man, att
vi vid frihandel icke skulle ha importerat detta kapital utan i stället ha exporterat kapital, så har man därn1ed påstått, att· vår räntefot vid frihandel
skulle ha gått ned så lågt, att den icke endast kommit i nivå med den
engelska utan att den' t. o. m. skulle ha sjunkit något därunder; vi sakna
nämligen den organisation för kapitalexport, som de engelska kapitali~terna
ha. I annat fall skulle vi ju icke ha kunnat exportera vårt kapital. Är det
då verkligen sannolikt, att vår räntefot skulle ha sjunkit från c:a 5% ned
till 3 %? Såvitt jag kan se, finns det icke någon n1öjlighet att ge något
bestämt ja eller nej på den frågan, men jag måste säga, att en sådan utveckling förefaller mig ytterligt osannolik. Den starka utveckling, som våra
-exportnäringar undergått trots tullskyddet, gör qet tvärtom antagligt, att om
I

TULLPROBLEMET ENLIGT TULL- OCH TRAKTATKOMMITTENS BETÄNKANDE

113

vi icke haft vårt tullskydd med därav följande högre penninglöner, skulle
dessa näringar ha gått ett än kraftigare uppsving till mötes, vilket också
n:inoriteten inom kommitten tycks antaga. Därmed skulle det nybildade
kapitalet ha absorberats och räntefoten hindrats från att nämnvärt sjunka.
Hade emellertid kapitalexport icke ägt rum utan t. o. m. kapitalimporten
kommit till stånd också vid frihandel, så faller hela det centrala i minorite·
tens resonemang till marken, nämligen att tullskyddet bidragit till en kvantitativt mera betydande utveckling av vårt näringsliv.
Till sist frågan om kommittens betänkande kan ge anledning till några
praktiska åtgärder. Om det är så, att just de' näringar, som enligt minoritetens uppfattning ha blivit hämmade genonl tullskyddet, nämligen exportnäringarna och jordbruket} för tillfället äro de sämst ställda och därmed
också deras arbetare, och om det finns anledning antaga, att detta läge kommer att fortfara icke blott ett par år utan kanske ganska många år, då förefaller det mig som om det skulle vara anledning att undersöka, om icke åtminstone en justering av tulltaxan borde genomföras redan ganska snart.
Härigenom skulle man kunna borttaga en börda .från dem, som ha det sämst
ställt, för att överflytta den på dem, som ha det bättre.
Fil. dr G. Dalen: Det. har i tullkommittens betänkande gjorts gällande,
att jordbrukarna blivit belastade genom tullsystemet. Den omständigheten,
att jordvärdet även för mindre fastigheter har stigit, synes mig emellertid
tvärtom tala för att tullarna medfört fördelar för jordbrukarna.
Sedan ett par ord om kommittens beräkning aven s. k. tullbör·da.
Det finns väl knappast något i den gjorda utredningen, som har verkat så
olyckligt som denna beräkning. De flesta, som läsa detta om tullbördan,
nlåste få den uppfattningen, att levnadsstandarden har sänkts till följd av
tullarna. Om det emellertid förhåller sig så, att lönerna ha stigit lika mycket som prisnivån, innebär ju systemet intet annat än ett sänkt penningvärde,
vilket sedan det blivit konstant icke inverkar på levnadsstandarden. Skulle
man ge sig till att räkna ut en dylik tullbörda exempelvis för Förenta Staterna, skulle man komma upp till svindlande belopp, och ingen lär väl
kunna påstå, att detta lands levnadsstandard har sänkts till följd av tullarna.
Vi finna nämligen i Förenta Staterna samtidigt den högsta levnadsstandarden
och det högsta tullskyddet. Jag vill dessutom påpeka, att förräntningen av
våra produktionsmedel för närvarande är mycket otillfredsställande. Vad
som sålunda flyter in från konsumenterna till följd av genom tullarna förhöjda varupriser stannar uppenbarligen icke hos ägarna av produktionsmedlen
utan fördelas bland de i produktionen arbetande.
Majoriteten inom kommitten liksom även de flesta nationalekonpmer
tyckas vara ense därom, att någon vinst av tullskyddet teoretiskt icke är
möjlig. I utlåtandet sägs också på ett ställe, att en tull gagnar en viss industri endast i samma mån som den verkar stegrande på varupriset. Kom~
mitten behandlar i detta sammanhang en del exempel och framhåller, att
"om eri tull åsättes en vara men priset icke' stiger, är tullen onödig och bör
tagas bort. Jag anser detta vara oriktigt. Jag skall förklara min synpunkt
med ett exempel. Antag att aven nlassartikel hälften produceras inom landet och häl ften importeras. Om nu en tull lägges på denna artikel men
priset icke stiger, får den utländske fabrikanten svårare att sälja. Han får
n1indre vinstmarginal och mindre pengar över för försäljnings'organisation
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o. dyl. Eftersom priset på varan är oförändrat, blir konsumtionen inom landet densamma. Den svenske fabrikanten får då med samma' försäljningskostnader och samma propaganda en större omsättning och tack vare denna
ökade omsättning en större vinst, under det att konsumenten icke behöver
betala ett öre mera för varan och staten erhåller tull för den del av varan,
som fortfarande in1porteras. Det är alltså uppenbart, att denna tull, som
icke höjer priset och som kommitten anser vara onödig, medför en nationalekonomisk vinst. Precis detsamma blir förhållandet med de tullar å industriartiklar, som helt eller delvis utnyttjas. Producentens vinst i dessa fall blir
betydligt större än konsumenternas merkostna"der. Sedan finns det naturligtvis fall på andra områden, där saken ställer sig .annorlunda och där vad
kommitten säger kan vara riktigt, men inom den industriella massfabrikationen gäller det icke. Teoretici förbise en så utomordentligt viktig sak som
de enorma kostnader, som äro förenade med varornas placering, jämfört med
de kostnader, som äro förenade med deras framställning. Om man sålunda
på något sätt kan skydda en industri genom att bromsa inlporten, medför
det gagn, även om priset icke stiger, och det gagnar mycket mera än vad
som motsvarar konsumentens ökade kostnader. Det är dessa verkligt nationalekonomiska vinster, som enligt min åsikt äro det väsentliga. Funnes icke
dessa, är det naturligtvis rent teoretiskt riktigt, att resultatet aven tull
är ±. o.
Jag förstår icke heller professor Heckschers resonemang, att tullbördan
verkligen skulle vara att jämföra med en skatt. En skatt ges ju icke tillbaka till de personer, som ha betalat den. Om däremot en vara på grund
aven tull stiger i pris och om vad som flyter in från konsumenterna delas
ut till . producenterna och de i produktionen arbetande, innebär ju detta endast en cirkulation, vilket icke är fallet med en skatt.
Tullkommittens majoritet har även framhållit, att en del industrier endast ha kommit till stånd tack vare det understöd, som de fått genom
tullarna, och att detta skett på bekostnad av mera lönande industrier. Nu
förhåller det sig emellertid så, att varje helfabrikatsindustri är oerhört beroende av att det finns en allsidigt utvecklad industri, varifrån den kan fylla
sitt behov av halvfabrikat. Trots att jag själv arbetar i en exportindustri,
påstår jag, ·att dessa indirekta vinster av tunarna äro mycket större än de
olägenheter~ som prisförhöjningarna ha medfört.
En hel del av våra exportindustrier skulle knappast ha. kunnat uppstå, om icke vårt tullsystem hade
funnits.
Att en internationell frihandel skulle vara det bästa, är uppenbart, ty
tullar i ett land skada utlandet väsentligt mera än de gagna det egna landet.
Då emellertid övriga länder ha tullar, tror jag det vore mycket skadligt, om
icke vi också hade sådana i viss utsträckning. Det har framhållits, att exportindustrierna skulle' skadas av tullar, men det finns dock knappt något
land, som har högre tullar än Förenta Staterna, och vill någon påstå, att
de icke ha en gynnsam export? Vill någon påstå, att deras tullar varit skadliga för deras exportindustri? Man ser också, hur Englands industrier under
dess frihandelstid utvecklade sig betydligt långsammare än andra länders,
som hade tullskydd, och England förlorade under denna tid en väsentlig del
av sitt försprång.
Det har framhållits, att Ryssland trots väldiga tullar icke lyckades få
någon industri. Det har dock sin orsak i slavernas läggning jämfört med
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befolkningens i Västeuropa. I övriga länder, och särskilt som påpekats i
Canada, har man erhållit ett stort uppsving genom tullsystemet.
Det är tydligen icke möjligt att på teoretisk väg avgöra tullarnas verkningar. Man får i stället gå efter indicier och se, hur förhållandena ha utvecklat sig i olika länder. Efter att ha läst tullkommittens betänkande, har
jag fått ett mycket starkt intryck av att tullarna så gott SOlU i alla länder
verkat i gynnsam riktning, och att England salTItidigt sackat av och icke
kunnat bibehålla sitt tidigare försprång, sonl tillkommit, då det hade tullskydd.
Professor Brisman : De jämförelser, som dr Dalen gjorde mellan Englands och andra länders utveckling, tror jag icke äro beviskraftiga. Ä venledes tror jag nog, att man kan visa, att Förenta Staternas export har lidit
av tullskyddet vad beträffar industriprodukter. Detta nlärks särskilt på dess
skeppsbyggeri, dess textilindustri och dess sjöfart, men detta land är över
huvud icke i allmänhet någon farlig konkurrent på världsmarknaden på grund
av de höga produktionskostnaderna.
Dr Dalen påstod, att det var ett misstag av kommitten att säga, att
en tull verkar stimulerande på näringslivet endast genom själva prisstegringen.
J ag tror nog, att han i den punkten har missförstått kommitten. Dess me·'
ning är väl den, att det blott är genom prisstegringen,' som hela landets näringsliv kan stimuleras. Och detta är otvivelaktigt riktigt. Däremot har kom~
mitten naturligtvis utgått i från, att enskilda näringar kunna stimuleras därutÖver, men det blir tack vare de pengar, som de taga från andra näringar.
J ag förstod vidare icke dr Dalens resonemang om att även en näring, som
ej kommer i åtnjutande av någon prisstegring, i alla fall skulle hava nytta
av protektionismen. En sådan näring måste ju bliva vida bättre ställd vid
frihandel.
Docenten Ohlins kritik mot mig i a\'seende å tullbördans storlek berodde nog på ett missförstånd. Han berörde emellertid också en annan
sak, som är av mycket stort intresse, nämligen möjligheten av kapitalimport
genom tullar, något som synes mig stå i mycket nära samband med vad dr
Hildebrand yttrade om att när andra länder hade tuliskydd, lnåste vi också
ha det. Reservanterna ha emellertid icke tagit upp denna synpunkt, ehuru
. här en del argument till tullskyddets förmån kunna hämtas, och då tyckte
jag icke det var lämpligt att här kasta in detta nya tvistefrö. Möjligheten
att motivera tullskydd koncentrerar sig emellertid allt mer och mer på den
linjen, att man genom tullar kan få mera kapital till landet. Det påminner
på sätt och vis om den politik, som Keynes förordar i England, nänlligen
att man skall med yttre medel hindra kapitalet att strömma ut ur landet.
Jag vågar icke säga, att jag tänkt igenom den saken, nlen om det för ett
enskilt land skall vara möjligt att motivera ett tullskydd, måste man nog gå
på den linjen.
J ag kommer så till professor Heckschers anförande. J ag vill instämma
med honom däruti, att vi tydligen äro ense i de stora huvudfrågorna, men,'
som han mycket riktigt framhöll, så snart två av oss komma tillsammans,
komma vi genast in på meningsskiljaktigheterna. J ag vill också s~ga, att
jag icke har blivit övertygad av hans argument, och jag har för övrigt aldrig
hört, att en vetenskapsman lyckats övertyga en annan i en polemik. Därför
tror jag dock icke, att diskussion är onödig, ty den ger ju mycket nöje åt
utomstående. J ag har för min del aldrig funnit något mera instruktivt än
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diskussioner mellan vetenskapsmän, även on1 de icke leda till något positivt
resultat för parterna själva.
Våra meningsskiljaktigheter gällde närmast frågan om prisstegringens
betydelse. Professor Heckscher framhöll, att l11in synpunkt, att tullarnas prisstegrande betydelse endast varar under övergångstiden och att den sedan
blir likgiltig} icke var riktig, därför att tullarna oavbrutet höjas. Det tror jag
icke håller streck. Till stöd härför behöver jag t'ndast taga vad komn1itten
haft till uppgift att undersöka, nämligen Sveriges tullskydd före världskriget.
Ända sedan mitten av I 89o-talet ha nämligen tullarna automatiskt sjunkit
så gott som vartenda år, därför att priserna stigit, varigenom det effektiva
tullskyddet minskats. Tullförhöjningen har därigenom faktiskt sjunkit något
sådant som från 19 till I 6 %. Vi ha ett exempel på samma sak i en större
skala under kriget.
Frågan om hur prisstegringen kommer till har för speciellt teoretiskt
intresse för att jag här skall gå närmare in på den saken. Jag vill endast
framhålla, att det naturligtvis är alldeles riktigt, att man med ett system av
exportpremier och importtullar, som professor Wicksell föreslog under kriget,
kan nå vilken prisnivå man vill. När det nu en1ellertid icke finns några
exportprenlier utan man endast lägger på importtullar, n1åste konsekvensen
härav helt enkelt bliva, att priserna stiga. Den saken är så pass enkel, att
jag icke kan förstå, vad det skall vara för mening att på något sätt inveckla saken.
Sedan kom professor Heckscher över till vad som är det centrala ifråga
om tullbördan. ] ag är där redan delvis förekommen av dr Dalen. Professor Heckscher sade, att om vi i stället taga upp acciser för att ge näri '1garna understöd, så framgår väl därav, att tullarna innebära en belastning.
Om man emellertid tar 100 kronor ur min 'högra ficka och lägger denl i
min vänstra, så får jag säga, att saken intresserar mig mycket litet.
Docenten Ohlin sade, att visserligen är tullbördan icke 180 miljoner,
men den är ej heller === o. Han talar emellertid då om tull börda i en helt
annan mening än vad kommitten har gjort. Kommitten säger uttryckligen,
att den utgår ifrån, att produktiviteten är oförändrad. Med detta antagande
går ju icke något av de 180 milionerna bort utan kommer tillbaka igen.
Vad vi här resonera om är endast den rena prisstegringen. Att beräkna en
tullbörda på den är ju icke bättre än att beräkna, hur mycket alla varor ha
stigit i pris gentemot tiden före kriget och på den grund räkna ut, hur stor
börda nationen får bära. Jag kan icke finna, att den ståndpunkt, som kommitten här har intagit, går att försvara.
Professor Heckscher: Professor Brismans och dr Dalens ståndpunkt i
fråga om bristen på överensstämmelse mellan tullbörda och skattebörda belystes bäst av den senares yttrande, som lydde ungefar så: skatten betalas ej
tillbaka åt dem som erlagt den, men konSUluentens tull går tillbaka till producenten. Det gäller på samma sätt tor tullen som för en annan skatt,
att en utgift för den' ena är en inkomst för' den andra. Vad staten får in i
skatter går till löner åt ämbets- och tjänsten1än, krigsmakten o. s. V., varjämte det ger inkomster åt »näringslivet» i form av beställningar av olika
slag; på saluma sätt gå de tullavgifter, SOlU konsumenterna få betala i form
av skyddstull, till »näringsidkarna». Skillnaden är endast, att en hel del av
tullbördan går upp i rök, medan skatteinkomster av vanligt slag ge valuta
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av större eller mindre värde i form av olika slags statsverksamhet. En hel
del tullar kunna emellertid åtminstone teoretiskt tänkas göra nytta, och då
är det gott och väl; men det hindrar icke att den som betalar - betalar.
Professor Brisman sade, att det gjorde detsamma, om man tog ett belopp ur hans högra ficka och lade det i den vänstra, men gäller icke detta
också en inkomstskatt? De pengar, som staten på det sättet får in, gå ju
icke upp i luften, utan staten använder dem för att bygga kaserner, för att
underhålla officerare och ämbetsmän o. s. v. Det är klart, att några få inkomst, men det är andra personer än de som betala, som få denna inkolDst.
Vill lnan alltså säga, att det icke finns någon skattebörda, därför att några
personer få i inkomst vad andra betala i skatt, så gärna för luig. Då finns
det icke heller någon tllllbörda. JvIen finns det en skattebörda, så finns det
också en tullbörda. Om skatten tas ut i form av inkolnstskatt, accis eller
tull, ändrar ingenting i detta. I ena fallet ålägger staten enskilda att betala
till staten, i andra fallet att betala till enskilda.
Professor Brisman : Det förefaller mig ändå vara en ganska stor skillnad på des~a båda fall. I ena fallet tar staten skatt till vissa ändamål, för
att bygga kaserner, underhålla soldater o. s. v. Det innebär naturligtvis en
belastning på näringslivet. I andra fallet tar staten en viss summa från
näringslivet och länlnar lika mycket tillbaka. Om produktiviteten antages
oförändrad, förefaller det n1ig då vara fullständigt meningslöst att tala om en
börda.
Docenten Ohlin: Professor Brisman säger, att om produktiviteten är oförändrad, måste inkomsterna stiga med 180 n1iljoner, när varupriserna stiga
med 180 miljoner. Det är naturligtvis riktigt, men är detta kommittens
förutsättning, har jag läst betänkandet mycket dåligt. Jag har tvärton1 fått den
uppfattningen, att den röda tråd, som går igenom hela betänkandet, är, att produktiviteten har sänkts på grund av tullskyddet, d. v. s. som jag ser saken, att
varupriserna stigit med 180 miljoner men att lönerna stigit n1ed en mindre
summa, aln vilken man ingenting vet. Ha de endast stigit med 100 miljoner,
föreligger ett lninus på 80 miljoner, som givetvis utgör en verklig tullbörda.
Dr Dalen nämnde, att tullar kunna ha nationalekonon1iskt gynnsanlma
verkningar, även om de icke höja priserna, därför att de utestänga importvaror och ge den inhemska tillverkaren tillfälle att sälja mera, varigenom han
erhåller alla fördelar av stordrift. Om man emellertid skall kunna uppnå en·
stämlnighet om något, som rör tullarnas praktiska verkningar, är det väl ändå
att man genom att medelst tullmurar skapa smärre nationella marknader istället
för stora internationella nzillskar företagens storlek. "rullarnas skadligaste
verkningar ligga kanske icke så mycket i att de snedvrida produktionen genom
att stilnulera vissa närinr ar på andras bekostnad, som just däri, att de så gott
som över hela linjen leda till en oekonomisk produktion i relativt små företag.
Dr Dalen: Vi äro fullt ense i den punkten, att internationell frihandel
vore det bästa, men nu är olyckan den, att många länder ha sina gränser
stängda, och frågan gäller då, huru vi skola få den största möjliga marknad.
Eftersom den utländska marknaden delvis är stängd, får jag den största möj·
liga marknad genom att skydda den inhemska produktionen.
Professor Brisman missförstod lnig litet, då det var tal om en tull, som
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icke höjde priset på varan. Jag förutsatte i mitt resonemang, att alla andra
tullar voro oförändrade, och att jag införde en tull på en vara, som icke
höjde priset. Det är denna nya tull, som genom att förstora marknaden
medför nationalekonomisk vinst, dels för staten, som får en del inkomster i
tull, dels för fabrikanten, som får ökad omsättning inom landet.
Det förefaller mig fortfarande vara en oerhörd skillnad. på tullar och
skatter. Som jag förut framhöll, är produktionsapparatens förräntning mycket
otillfredsställande. Vinsterna stanna sålunda icke hos ägaren av produktionsmedlen utan fördelas bland de i produktionen arbetande. Vad staten tar i
skatt kOlnmer däremot icke tillbaka.
Professor Brisman : Komn1itten säger, att »här bortses då från den
allmänna inverkan i sänkande riktning på penningvärdet, som kan uppstå
därigenom att en oförändrad mängd produktionskrafter som regel genom ett
skyddstullsystem får anses åstadkomma en minskad produktionsmängd ».
Kommitten har sålunda icke resonerat på det sätt son1 docenten Ohlin
gör, då han utgår från den produktivitetsminskning, som uppstått därigenom,
att olika näringar belastas till andras förmån, utan den har räknat med hela
prisstegringen som totalbelastning.
Professor Heckscher: Endast ett exempel för att klargöra vad saken
här gäller. Det brukar ibland under försvarsdebatterna framhållas, att försvarsutgifterna äro så bra, därför att de ge inkomst åt dem som bygga
pansarbåtar, valsa plåt o. dyl. Man möter där alldeles samma tankegång
som den, vilken här gjorts gällande. Staten kan ju över huvud taget icke
göra några utgifter utan att ge inkomster. Både ifråga om skatter och tullar
blir det därför precis lika mycket inkomster som utgifter.
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Det för aftonen uppställda överläggningsämnet

Socialiseringsnämndens förslag rörande
statsbanorna
inleddes av direktör O. Falk.man.
När staten i relativt sen tid började affärsverksamhet i stor stil
bl. a. genom byggande och drift av järnvägar, beträdde den ett otnråde av principiellt annan art än den egentliga statsförvaltningens. För
denna nya verksamhet har man likväl i huvudsak behållit de förvaltningsformer, som blivit hävdvunna inom statsadministrationen , och trots
att man på ifrågavarande företag efterhand ställt anspråk på affärsmässighet och affärsmässiga resultat, .har man bibehållit åt detsamma varjehanda uppgifter av allmän-politisk karaktär, att tillgodoses utan hänsyn
till statsbaneekonomien. De statliga affärsföretagen hava blivit hybrider
av affärsverk och politiska förvaltningsorgan. Denna affärsverkens dubbelställning och oklarheten beträffande deras uppgifter måste medföra vissa
verkliga olägenheter vid förvaltningen, liksom också missnöje med företagens prestationer bliver oundvikligt, ena gången från den ena sidan,
andra gången från den andra. Dubbelställningens olägenheter och därav
framkallat missnöje bli naturligtvis mest framträdande under sådana tider, som vi nu senast genomlevat, då stora kastningar skett i den allmänna uppfattningen och i den ekonomiska politiken, och då penningvärdeförändringarna rubbat den tidigare relativa jämvikten.
Den allmänna meningen har tydligen också ansett, att på detta
område icke allt varit såsom sig borde. Och statsmakterna hava anbefallt utredningar rörande järnvägsorganisationen och järnvägsekonomien genom några varandra efterföljande kommissioner. Sist har 509- 2 4493.
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cialiseringsnämnden haft uppdraget att närmast med anledning av statsbaneekonomikommissionens betänkande och kungl. järnvägsstyrelsens
däröver avgivna yttrande avgiva utlåtande angående statens järnvägars
ställning i förhållande till statsmakterna och de principiella riktlinierna
i övrigt för statsjärnvägarnas förvaltande såsom samhällsföretag.
Medan föregående kommissioner egentligen sysslat med detaljerna
i järnvägarnas inre förvaltning, har socialiseringsnämnden huvudsakligen
inriktat sig på frågan om statsbaneföretagets ställning i förhållande till
statsmakterna. Nämnden har därvid kommit till den uppfattningen, att
endast då kan en preciserad ekonomisk riktlinje uppläggas för företaget,
om man strängt håller isär den allmänna statspolitiken från företa.gsekonomien. Och i konsekvens härmed föreslår nämnden, att statsbanorna skola organiseras sonl ett fristående företag, så oberoende från
den politiska makten som det är möjligt med ett företag, ägt uteslutande av staten. På basis av denna princip är hela förslågetuppbyggt.
Detaljerna i detsamma äro logiska konsekvenser därav. - Härmed är
dock ej sagt, att icke i vissa punkter ett autonomt företag kan vara
något annorlunda organiserat än enligt socialiseringsnämndens förslag.
Men i det stora hela måste man komma till unge/är detta resultat.
I efterföljande redogörelse för förslaget vill jag i huvudsak hålla
mig till dess ekonomiska sidor, lämnande dess statsrättsliga innebörd
åt sida.
Innan jag går vidare, anser jag mig dock nu böra inskjuta ett
påpekande, ehuru det ju kunde synas obehövligt. Socialiseringsnämndens ifrågavarande förslag har ingenting med socialiserings/rågan att
göra. Det rör sig ju icke om förstatligande av i enskild ägo varande
företag. Men lika litet är det ett förslag till s. k. avsocialisering, ty
man föreslår ju ej heller, att staten skall avhä~da sig sina järnvägar.
Även om man skulle hysa den åsikten, att de principer för företagets
organiserande, varå nämndens förslag är byggt, skulle peka på en sådan utveckling såsom den mest rationella, ligger ju en sådan tanke helt
utanför vad som är praktiskt realiserbart, och den torde därför kunna
lämnas ur räkningen. Emellertid är det påtagligt nog, att den författande nämndens nalnn och allmänna uppdrag rätt väsentligt påverkat
omdömena om nu föreliggande förslag.
Efter denna utvikning ber jag få återkomma till den huvudfråga,
som det gällt att i första hand lösa, nämligen huruvida statsbanorna
böra förvaltas såsom ett affärsverk, mer eller mindre likartat med ett
privatekonomiskt affårsföretag, eller såsom ett ämbetsverk, mer eller
mindre överensstämmande i verkningssätt med statens förvaltningsorgan;

SOCIALISERINGSNÄMNDENS FÖRSLAG RÖRANDE STATSBANORNA

12 I

och i sammanhang därmed, om statens järnvägar skola ekonomiskt bära
sig och lämna överskott, eller om de böra såsom allmännyttiga inrättningar lämna sina tjänster till medborgarna gratis eller till underpris.
När man genomgår de principuttalanden, som från statsmakternas
sida gjorts i sistnämnda fråga, finner man, att åsikterna under tidernas
lopp ingalunda varit stabila. Från början förutsattes, att järnvägarna
skulle komma att lälnna underskott, som ansågs bliva kompenserat endast av det allmänna gagnet av det nya kommunikationsmedlet. Sedan
dess och allt intill dessa yttersta dagar hava meningarna kraftigt brutit
sig mot varandra om de riktiga avkastnings- resp. förräntningsprinciperna. Det synes vara framförallt den genom järnvägsföretagets dubbelställning uppkomna oklarheten, som gjort denna fråga så svårlöst
och som torde medföra, att diskussionen kan, Oln denna oklarhet blir
bestående, fortsätta praktiskt taget hur länge som helst.
Socialiseringsnämnden har i sitt försök att komma till resultat i
denna fråga om den ekonomiska riktlinjen först och främst byggt på
sin huvudprincip om företagets friställande från den allmänna statsförvaltningen. Den har i konsekvens därmed dels tagit avstånd från den
s. a. s. byråkratiska ämbetsförvaltningen och dels krävt, att alla de socialpolitiska och nationellt-kulturella uppgifter, som staten-ägaren lägger
å järnvägarna, skola så behandlas, att deras tillgodoseende icke belastar
företagets ekonomi. Endast under sådan förutsättning kan företaget
skötas som ett affärsverk.
Vad därefter beträffar det s. a. s. renodlade affärsföretaget, har
nämnden efter en längre undersökning kommit till den uppfattningen,
att i avseende å avkastningen böra kraven ingränsas till förräntning av
det investerade affärskapitalet. Alltså har för detta företag ~underskotts
principen» underkänts liksotn också den åsikten, att 'man bör eftersträva
största möjliga företagarevinst. Det är kostnadstäckning, S0111 man vid
taxornas beräknande bör söka vinna. Och - såsom det av nämnden
närmare utvecklas måste ränta å det i affärsverksamheten investerade kapitalet inräknas bland kostnaderna.
»Underskottsprincipen» har fått sin mest precisa och nationalekonomiskt mest bärkraftiga formulering så, att ett företag av allmännyttig
karaktär borde sälja sina tjänster till ett pris, som täcker helt endast
de rörliga, med driften direkt sammanhängande kostnaderna och därutöver i varje fall endast en del av de fasta. Resten av de fasta kostmer eller
naderna skulle täckas av skattemedel. Denna princip mindre klart preciserad - har icke saknat förespråkare för järnvägars
vidkommande, och den har teoretiskt försvarats med att den medför
ett fullständigare utnyttjande av trafikmedlen och på grund härav en
lägre transportonlkostnad per godsenhet, till det allmännas gagn. Detta

122

NATIONALEKON01HSKA FÖRENINGEN DEN

30

OKTOBER 1924

allt h'ar nämnden icke kunnat teoretiskt bestrida, men funnit, att den
konsekventa tlllämpningen skulle möta utomordentligt stora praktiska
svårigheter, vilket den svenske nationalekonom, professor Wicksel1, som
mest talat för denna princip, också erkänt. Då det därjämte också
innebär risk för en snedvridning av samhällsproduktionen, när vissa behov få tillgodoses till underpris, d. v. s. på bekostnad av andra behov,
och när prestationer få betalas av andra än dem, som njuta fördelarna
av desamma, har nämnden avstyrkt underskottprincipens tillämpning å
statsbanorna.
Nämnden förordar däremot i detta satnmanhang sådan differentiering av järnvägstaxorna, att man den vägen vinner det mesta möjliga av det
nationalekonomiska, gagn, som underskottsprincipens användning skulle
befordra genom järnvägarnas fullständigare utnyttjande. De ekonomiskt
minst bärkraftiga transporterna böra sålunda belastas med endast en del
av därå belöpande fasta' kostnader, medan i stället annat bärkraftigare
transportarbete får betalas mo~svarande mer. Men nämnden anser, att
det totala transportarbetet måste kunna bära järnvägens alla utgifter,
inkl. de för räntor.
Liksom nämnden på angivna skäl avvisat underskottsprincipen,
har den också funnit, att statsbaneföretaget icke bör inriktas på att intjäna företagarevinst utöver kapitalräntan. Nämnden påpekar, att i detta
speciella fall har företagarevinsten icke någon nödvändig plats. Staten
behöver icke lockas till ifrågavarande företagsamhet. Icke heller anser
nämnden, att statsbaneföretaget bör användas som ett indirekt skatteinstrument. Lika litet som skattebetalarna böra bekosta trafiken, böra
trafikanterna behöva betala de andras skatter.
Nämnden menar alltså, att en taxereglering, som är inriktad på
att kostnaderna bliva jämnt täckta, är den för samhället i gemen gagneligaste, enär med de tillgängliga resurserna av kapital och arbete maximum av resultat då vinnes. Staten bör avstå från företagarevinst i
syfte att tillföra folkhushållet direkt och utan förbindelse med statskassan hela förmånen av kommunikationsföretagets verksamhet. I den
mån stadigvarande vinster utöver förräntningen uppkomma, böra alltså
taxorna sänkas.
Innan jag går till att redogöra för hur socialiseringsnämnden vill
realisera sina nu nämnda principer i avseende å järnvägsföretagets' friställande från statsförvaltningen och det investerade kapitalets förräntning, vill jag något utförligare än som nyss i förbigående gjordes beröra nämndens uttalanden i räntefrågan.
Nämnden har icke kunnat ansluta sig till den mening, som ofta
framförts i diskussionen om järnvägarnas förräntningsskyldighet, att en-
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dast räntan å i järnvägarna investerat lånekapital representerade för
staten en löpande utgift, som borde av järnvägarna täckas, medan det
förefunnes mindre anledning beräkna ränta å det kapital, som anskaffats
genom beskattning. Nämnden menar, att sättet för anskaffandet av de
investerade medlen är järnvägsföretaget såsom sådant ovidkommande
och utan betydelse för frågan om järnvägarnas förräntningsskyldighet.
För kapitalräntans eventuella utkrävande måste förebringas inre, sakliga
skäl, giltiga oavsett sättet för företagsägarens kapitalanskaffning. Och
nämnden anser, att »avgörande skäl av detta slag, giltiga även för ett
offentligt företag finnas». Dessa skäl hänföra sig till nöd~ändigheten
av kapitalbildning i ett framåtgående sanlhälle och nödvändigheten att
hålla kapitalinvesteringarna vid lagom mått och inrikta dem på ett, samhällsekonomiskt sett, gynnsanlt sätt.
Nämnden hänvisar till att »kapitalräntan spelar rollen aven balansmekanism i det ekonomiska livet och detta i dubbel måtto, dels
genom att åvägabringa den uppdelning av samhällets produktion på
framtids- och nutidsproduktion, som betingas av samhällets sparförmåga,
dels genom att åvägabringa kapitalanvändningens och den därtill knutna
produktionens inriktning på de mest givande områdena». »Varje kapitalanvändning, som icke i regel ger en den normala kapitalräntan motsvarande avkastning, antyder en samhällsekonomiskt sett förlustbringande
inriktning av produktionskrafterna. Att normal kapitalförräntning icke
uppnås, innebär då icke, 'att någon annan produktionsfaktor än kapitalet får så mycket mera, utan att samhälleliga produktionskrafter inriktats på ett så föga givande sätt, att totalresultatet blir sämre. Det är
icke av statsfinansiella utan av rent samhällsekonomiska skäl, som av
företaget bör krävas kapitalförräntning» . Det framhålles dessutom, att
det är av synn~rlig vikt, att staten bidrager till sparandet resp. till
kapitalbildandet i landet i ej mindre grad än den deltager i dess affärsverksamhet. De inflytande räntorna böra därför ej få konsumeras för
löpande statsutgifter, utan användas till kapitalökning.
I anslutning till dessa citat av den svenska socialiseringsnämndens
objektivt och allmängiltigt lagda uttalanden i kapitalräntefrågan, kan
jag ej neka mig nöjet att också citera 'några rader i resumen av den
norska socialiseringsnämndens nyss framlagda betänkande. Där står
som följer: »Kapitalismen b<erer hovedskylden for de sociale onder:
Bolignöden, alkoholismen, prostitusjonen, kriminaliteten, .fattigdommen
og emigrasjonen».
J

När nämnden gått att behandla frågan om vilket kapital som bör
betraktas som ränteskyldigt, ,har den, såsom nyss antytts, ej ansett sig
böra taga hänsyn till kapitalets ursprung. Däremot har den ansett ka-
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jritalanvändl1:ingen vara av avgörande betydelse. Den har alltså i denna
fråga ·gått efter samma principlinje, som järnvägsstyrelsen gjorde före
1921 och som järnvägstaxekommitten föreslog 1915 och järnvägsrådet 1924, ehuru den utformat denna princip på väsentligt olika sätt.
Statsbaneekonomikommissioneti förordade däremot i sitt 1911 avgivna
betänkande· en uppdelning efter lånekapitaloch skattekapital, vilken princip även följts av järnvägsstyrelsen fr. o. m. 1921, och som sist för
några veckor sedan vann Kungl. Maj :ts gillande.
I sin motivering har nämnden påpekat, hurusom användningen av
lånemedel ~ch skattemedel varit vid järnvägsanläggningarna synnerligen
irrationellt fördelad. Statsmakternas ständigt vacklande intentioner i
denna fråga belyses genom en uppställning över det investerade kapitalets härkomst under olika perioder och genom utdrag ur statsutskottets yttranden. År 1881 års statsutskott säger sålunda, att järnvägsbyggnaderna i Norrland måste utgå med lånta medel, 1886 och 1891
hade man ändrat åsikt och anbefallde så vitt möjligt användande av
budgetmedel, 1893 uttalades återigen, att norra stambanans fullbordande måste bestridas med lånta medel. 19°4' anvisades anslagsmedel,
1907 däremot lånemedel och 1912 åter anslagsmeclel.
Nämnden uttalar, att· bristen på konsekvens icke gärna kunnat
vara mer påtaglig, och att den sålunda mer aven slump tillkomna fördelningen på skatte- och anslagsmedel icke gärna kan läggas till grund
för statsbanornas ränteskyldighet. Men därjämte anses hel~ tankegången felaktig, att räntekravet skall göras beroende av kapitalets härkomst.
Skälet till att järnvägarna böra fritagas från förräntningsskyldighet för
viss del av kapitalet är icke att staten anskaffat detta kapital på något
särskilt sätt, utan att staten funnit anledning att av vissa allmän-politiska skäl anlägga och driva en del förlustbringande järnvägslinjer, sonl
aldrig skulle tillkommit, om järnvägsföretagets egna ekonomiska intressen varit utslagsgivande.
Oaktat nämnden alltså anser, att det kapital bör avskiljas såsom
räntefritt, som nedlagts i dylika förlustgivande kultur- och militärbanor,
förklaras, att det icke kan vara lämpligt att införa någon särskillnad i
fråg~ om förvaltning och trafikering mellan de olika delarna av statsbanenätet. Detta bör fortsättningsvis behandlas såsom en enhet.
Emellertid omfattar den verklig'å. uppoffringen för »icke räntebärande bandelar» icke blott avstående från förräntning utan i regel också
direkt driftsförlust. Om ett enskilt järnvägsföretag av staten ålades att
med förlust ombesörja viss trafik, skulle det givetvis kräva, att staten
ersatte denna förlust. Detta har nu givetvis ej förekommit beträffande
statsbanorna, utan driftsförlusterna å kulturbanorna ha fått täckas av
inkomsterna från järnvägsnätet f. ö. Nämnden anser emellertid, att

SOCIALISERINGSNÄl\INDENS FÖRSLAG RÖRANDE STATSBANORNA

125

föru.tsättningar för rationell förvaltning och tillfred'sställande driftsresultat
saknas vid ett företag, sorn ålägges fullgöra dylika ur företagets egen
ekonomiska synpunkt förlustbringande prestationer, och detta framförallt
om ledningens strävan att förbättra driftsresultaten ständigt korsas gehorn tillkomsten av nya förlustbringande uppgifter. För den skull anser 'nämnden nödvändigt, att vid fastställandet av förräntningsskyldigheten ' för befintliga banor hänsyn tages till den beräkneliga driftsför-,
lusten, å kulturbanorna, som alltså skall reducera det totala räntekravet,
och. att' för framtiden ordnas så, att det självständiga järnvägsföretaget
ej kan påtvingas skyldigheten att utföra förlustbringande uppgifter utan
att få ifrågavarande förluster täckta av allmänna medel.
Jag skall nu övergå till, hur man tänkt sig dessa olika synpunkter
tillgodosedda.
Nämndens förslag går - såsom redan berörts - ut på att statsbaneföretaget göres autonomt, och det föreslås organiserat som ett företag av ny typ, ett »allmänt affärsverk) - något nlitt emellan de nuvarande offentliga företagen och ett aktiebolag. ]ärnvägsföretagets autonomisering och närmande till den privata företagsformen har tidigare
föreslagits av flera kritiker av det nuvarande systemet, det sistnämnda
bl. a. av den genom Skattebetalarnes för.ening tillkallade tyske järnvägsexperten Franke.
När man skulle fixera detta företags utgångskapital, vara två sätt
111öjliga. Det ena att värdera alla tillgångar efter den l{ostnad, som
deras, anskaffande nu skulle draga, under hänsyn tagen till tillgångarnas värdeminskning på grund av förslitning, bristande modernitet o. d.
Det andra sättet var att sammanräkna de under årens lopp i järnvägarna gjorda investeringarna. För nämnden har givetvis endast sistnämnda möjlighet stått öppen.
Vid den sammanräkning, som alltså företagits, har man, såsom
riktigt är, sökt korrigera de olika årens kapitaltillskott efter resp. penningvärden. Det rör sig ju om tillskott, tillkomna under perioder med
väsentligt olika värde av myntenheten; och tillskotten bliva ju ej jämförliga utan dylik justering. Då emellertid partiprisindex, som är det
enda som kunnat läggas till grund för dessa justeringar, ej är något
exakt uttryck. för förändringarna i de kostnader, som ingå just i en
järnvägsbyggnad, blir det hela naturligtvis endast en approximation.
Vid denna korrektion efter de olika penningvärdena uppkom fråg·an till vilket penningvärde, som omräkningarna skulle ske, och valet
ansågs böra stå mellan det nuvarande och det, som gällde 19 1 3/ 14.
Nämnden förordar det sistnämnda under motivering, att, oavsett frågan
om det nuvarande penningvärdet kan anses stabiliserat, bör man giva
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statsbaneföretaget vid övergången till dess nya ställning såsom självständigt en konsoliderad ställning med bokföringsvärdena liggande med
lika stor marginal under de aktuella dagsvärdena, som fallet är i flertalet äldre solida enskil~a företag, då man också vinner lättare jämförelser med dessa enskilda företag. De flesta av dem och icke minst
de enskilda järnvägarna, hava nämligen huvuddelen av sina tillgångar
anskaffade och bokförda till förkrigsvärden. I denna församling kanske
det är behövligt förebygga en anmärkning genom att påpeka, att man
naturligtvis varit uppmärksam på att detta innebär det teoretiska felet,
att räntabiliteten blir uttryckt genom jämförelse mellan en nettoinkomst
i dagens resp. ett blivande penningvärde och ett kapital iförkrigsvärde.
Men detta är nu fallet också för de flesta andra affärsföretag - järnvägens trafikanter.
Efter nämndens samnlanräkning av investeringarna, har nämnden
genom studium av järnvägsstyrelsens och andras utlåtanden i denna
sak sökt bilda sig en uppfattning om de under de många årens lopp
-gjorda avskrivningarna varit tillräckliga, och därvid trott sig finna, att
så skulle vara fallet, förutsatt- att de investeringar, som gjorts av järnvägens egna vinstmedel, icke inräknas i kapitalet.' Slutligen har totalkapitalet . minskats med den skuld, som järnvägarna äro belastade med
i form av pensionsförpliktelser, i den mån dessa icke äro täckta av där(Inom parentes vill jag för ordningens skull
för avsatta tillgångar. nämna, att i nämndens uträkning göres avdraget för denna brist direkt
å stamkapitalet efter totalkapitalets uppdelning.) - Nämnden uträknar
nämnda brist till icke mindre än 103 miljoner kr. pr ultimo 1922.
Dessa uträkningar giva som resultat, att statens järnvägars totalkapital, räknat pr I/I 1923 borde fastställas till 685 milj. kr., uttryckt i
.1913/14 års penningvärde.
I denna summa ingår emellertid även det oräntabla kapital, som
nedlagts i de s. k. kulturbanorna. Detta och andra förhållanden gör,
att nämnden föreslår en uppdelning av kapitalet, och detta på 3 kategorier, å vilka olika förräntningsanspråk skola ställas. De benämnas:
obligationskapital, stamkapital och sekundärkapital.
En del av det i statens järnvägar nedlagda kapitalet bör även i
vidriga fall kunna betraktas som säkert räntegivande, och är alltså att
jämställa med ett enskilt företags fast bundna lånekapita1. Det är denna
del, som man tänkt sig representerad i »obligationskapitalet», varå skall
beräknas en fast lägre räntefot, motsvarande ungefär statslåneräntan.
Förräntningen av obligationskapitalet skall i analogi med vad som förekommer i enskilda företag i skatteavseende m. m. behandlas som en
företagets omkostnad.
. Återstående kapital, motsvarande det enskilda företagets egna ka-
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pita), är fördelat på de två andra serierna, stamkapitalet och sekundärkapitalet. Anledningen till ·sistnämnda uppdelning är det förut berörda.
förhållandet, att en betydande del av kapitalet är nedlagt i· anläggningar, som icke haft någon järnvägsekonomisk uppgift och som icke förutsatts giva någon avkastning, och att det därför skulle giva en missvisande bild av driftsresultaten, om man satte driftsöverskottet i relation
till hela kapitalet. Endast å stamkapitalet skall nu enligt förslaget förväntas nor~al avkastning.
Vid de resp. kapitalseriernas fixerande till storleken har filan först
gått på sekundärkapitalet, och. man har därvid tagit ledning av järn-o
vägsstyrelsens tidigare uppdelning av statsbanenätet i räntegivande och
icke räntegivande rörelsegrenar. Emellertid har den avvikelsen gjorts,
att kostnaderna för sådana oräntabla banor, som kunna karakteriseras.
som av spekulativa ekonomiska skäl, på s. a. s. »lång sikt», tillkomna,.
icke inräknats i sekundärkapitalet. Man har härvid kommit till, att det
i de rena kulturbanorna investerade kapitalet utgör 153,5 milj. kr., ut_o
tryckt i penningvärdet av l 9 13/14. I anslutning till den åskådning, som
förut berörts, har sekundärkapitalet därutöver ökats på stamkapitalets.
bekostnad med ett så stort belopp, som motsvarar den beräkneliga driftförlusten å kulturbanorna, kapitaliserad. Denna driftförlust å de vid utgången av 1922 befintliga banorna har efter jämförelse med förhållandena under gångna år uppskattats till 5 milj. kr. pr år, som kapitaliserats efter den för stamkapitalet f. n. förutsatta räntefoten av 6 % till
83,3 milj. kr. På så sätt har man fått ett sekundärkapital av inalles.
c:a 237 milj. kr.
Uppdelningen mellan stamkapital och obligationskapital, som därefter företagits, har skett efter ungefär den proportion mellan eget och
främmande kapital, som gäller såsom medeltal för de enskilda svenska·
jänvägsbolagen. Sistnämnda proportion anses vara det inom näringslivet framkomna uttrycket för järnvägsföretagens medelkreditvärdighet.
Det slutresultat, vartill man på dessa vägar kommit, anger följande kapitalfördelning: obligationskapital 220 milj., stamkapital 228
milj. och sekundärkapital 237 milj. Summa 685 milj. kr. Detta är pr
ultimo 1922. Under de två år, som sedan gått, har givetvis en viss
förändring inträtt; en on1räkning efter motsvarande grunder pr dato
gåve antagligen en proportionsvis något högre siffra för sekundärkapitalet på grund av det fortsatta kulturbanebygget.
Det räntepliktiga kapitalet skulle alltså vara c:a 450 milj. kr., vilket nog låter litet för dem, som fåst sig vid att den totala nominella·
kapitalinvesteringen vid ifrågavarande tidpunkt uppgått till mer än det.
dubbla. F.örslaget i denna punkt rör sig alltså om en »rekonstruktion»
av alldeles analog innebörd som den, som övergått så många enskilda
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företag - om ej alltid genom formell nedskrivning av kapitalet, så dock
genom att avkastningen motsvarande minskats.
I avseende å räntefoten har man för obligationskapitalet förutsatt
'en omreglering att ske vart åttonde år med ledning av statslåneräntans
höjd. För första 8-årsperioden föreslås 5 %. För stamkapitalet blir ut<le1ningen varierande allt efter konjunkturförändringarna. Taxesättningen
skall emellertid enligt förslaget avvägas så, att utdelningen normalt' blir
en procent högre än räntan å obligationskapitalet.; skillnaden såsom
naturligt är betingad av det större riskmomentet för stamkapitalet. Beträffande sekundärkapitalet förutsättes, att detsamIna normalt icke ger
'någon avkastning alls.
I samband med frågan om risken för stamkapitalet torde vara
lämpligt fåsta uppmärksamheten på det klara uttalande, som nämnden
gör i avseende därå, att med hänsyn till allmänt nationalekonomiska
skäl bör staten finna sig i att dess affärsverk kunna, lika väl som de
privata företagen, bliva ekonomiskt lidande av den fria konkurrensen
från nya transportmedel ... e. dyl., utan att använda sina maktmedel för
att i sitt eget affärsverks intressen hindra en dylik utveckling.
Sedan det » allmänna affärsverket» en gång startats och det gäller
Jzya kapitalinvesteringar, har man förutsatt, att varje beslut om sådan
investering är förbundet med ett avgörande rörande på vilka kategorier
det nya kapitalet skall fördelas, allt efter järnvägsanläggningens karaktär och utsikterna till de avsedda anläggningarnas förräntning. I den
mån direkta driftförluster anses ofrånkomliga vid banor, som statsmakterna önska tillkomna för vissa kulturuppgifters fyllande, skulle vidare
,överenskommas om sättet för dessa förlusters täckande, så att de ej
drabba järnvägsföretaget.
Genom dessa anordningar med sekundärkapital och förhandsreglering av den beräknade driftsförlusten å nya kulturbanor menar man den
fördelen vara vunnen, att statsmakterna kunna få utförda av allmän~
politiska skäl önskade järnvägslinjer, utan att därigenom järnvägsförvaltningens omsorger om statsbaneföretagets ekonomi motarbetas och
utan att en nlissvisande bild av statsbanekapitalets räntabilitet uppstår.
Dessutom uttalar nä~nden, att det är till allmän fördel att på så sätt de
verkliga uppoffringarna för dylika anläggningar bliva i sin helhet belysta, innan de beslutas.
Genom att ersättningen för de av statsmakterna önskade kultur~
anläggningarna blir en gång för alla fixerad (i' form av kapitals förande
till räntefritt sekundärkapital och genom eventuella engångsersättningar)
vinnes den fördelen framför av järnvägsrådet föreslagen, anordning med
ersättningar för de faktiskt uppstående förlusterna, att meningsskiljaktigheter om fasta kostnaders fördelning undvikes, liksom att järnvägsför..
J
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valtningen får ett direkt intresse av att de faktiska förlusterna bliva så
små som möjligt.
För fullständighetens skull vill jag här tillägga, att nämnden förutsatt vägar för vissa omflyttningar mellan de olika kapitalkategorierna
i den mån väsentliga förändringar i avseende å förräntningsmöjligheterna
inträda. Sålunda skulle, sedan en kulturbana upparbetats till relativt
tillfredsställande räntabilitet, däremot svarande kapital kunna överflyttas
från sekundärkapital till stamkapital, och - dock endast i utomordentliga fall - vice versa.
SåsOln förut framhållet skola räntekostnaderna, beräknade på angivet sätt, inräknas i de företagskostnader, som hava att normalt täckas
av taxeinkomsterna. Emellertid måste i företagskostnaderna tydligen
även inräknas den fondavsättning, som anses nödvändig för utjämning
av kostnader för förnyelsen och för pensionering. Den verkliga driftkostnaden för en viss period är icke täckt n1ed mindre kapitalbehållningen är densamma vid periodens slut som vid dess början. Nämnden
föreslår därför uppläggande aven förnyelsefond och en pensionsfond.
Det föreslås vidare obligatorisk avsättning till en reservfond av liksom vid enskilda bolag - 10 % av nettovinsten, sedan räntan å obligationskapitalet avräknats, intill dess nämnda fond uppgått till minst
10 %, helst 20 % av stamkapitalets storlek.
För att denna avsättning
ej skall kunna förrycka kostnadstäckningsprincipen har nämnden påpekat, att under de år, då dylik avsättning pågår,· den normala utdelningen å stamkapitalet givetvis skall förminskas med motsvarande belopp - vilket jag velat påpeka med anledning av framkommen kritik på
denna punkt.
Företaget förutsättes betala skatter efter samma normer som enskilt bolag, alltså även statsskatt. Skattebetalningen tänker man sig
ske över en skattefond.
Det framhålles av nämnden, att då det bokförda årsöverskottet
i regel ej motsvaras av någon samtidig liknande kassabehållning utan
är till väsentlig del bundet i bl. a. ökade inventarie- och materiallager,
ökade fordringar, resp. förbrukat för nedbringande av löpande skulder,
böra fondavsättningar ej behöva vara förbundna med någon motsvarande
kassadisposition. Företagsledningen är också given full frihet att bibehålla och använda dessa fondmedel i företagets rörelse, såsom ju .förhållandet även är i enskilda industriföretag. Staten skall icke hava nå·
got med företagets kapital att göra, annat än när det rör sig om nyanläggningar av sådan omfattning, att kapitaltillskott erfordras. För
mötande av tillfälliga kassabehov skall (öretaget f. ö. hava rätt upptaga
lån, som, med hänsyn till att det ju reeIt innebär en upplåning, för
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vilken staten måste ansvara, likväl ansetts böra begränsas till belopp,
motsvarande reservfondens storlek vid san1ma tidpunkt.
Härefter ber. jag nu få övergå till det av nämnden föresla.gna sättet
för tillsättande av ledningen i det autonoma järnvägsföretaget. Här har
man haft ett mycket svårt problem att lösa. I ett enskilt företag är
det ju ägareintresset, som ensam beslutar om affärsledningen. Men i
detta fallet representeras ju ägaren av den politiska statsmakten, och
ett huvudmål för hela förslaget har ju varit att etablera skilsmässa så långt det är möjligt - mellan affärsföretaget statens järnvägar och
den politiskt-administrativa statsförvaltningen.
Nämnden upptager icke till behandling jämförelsen med det enskilda företaget i detta avseende. Den utgår i stället i sitt resonemang
ifrån, att den uppställda ekonomiska grundsatsen för statsbanornas förvaltning bör vara utslagsgivande för konstruktionen av statsbaneföretagets förvaltande organ. Och nämnden frågar sig, om detta företags
ändamål, som icke är att uppnå företagarevinst utan tillgodoseende i
nationalekonomiskt berättigad utsträckning av samhälleliga trafikbehov,
bäst tillgodoses genom att den högsta beslutanclemakten lägges i händerna uteslutande å staten-ägarens direkta ombud eller om man icke
kan förvänta bättre resultat, om medverkan sökes från de håll, som enligt. sakens natur hava det största intresset för järnvägens prestationer.
Nämnden erkänner, att det ligger i sakens natur, att dylika parter hava
vissa mot ägarens stridande särintressen att bevaka, men anser likafullt,
att det allmänna samhällsintresset bäst tillvaratages genom att de få tillfälle att göra. sig gällande såsom utfyllnad av ägareintresset. Det är
tvenne grupper nled till statens järnvägars verksamhet knutna intressen,
som nämnden härvid anser böra komma ifråga, nämligen trafikintressenter och personal.
Innan jag ingår vidare på den principiella frågan om intresserepresentationen, skall jag kort relatera nämndens förslag i avseende å företagsledningen.
Högsta beslutanderätten över statens järnvägars förvaltning är lagd
i händerna å en stämma, som har ungefår samma funktion som bolagsstämman i ett aktiebolag. Den sammanträder endast en gång om året,
när ej särskilda anledningar föranleda inkallanclen däremellan, och har
allt~å ingen som helst förvaltande funktion. Dess huvuduppgifter äro
a~t välja styrelse, granska dennas förvaltning, bevilja decharge, fastställa
balansräkning, besluta om fondavsättning och att förmedla företagets
mellanhavanden med statsmakterna i avseende å nyinvesteringar o. dyl.
Förvaltningen utövas däremot av den av stämman valda kollektiva sty-
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relsen, som inkl. den av styrelsen själv valda generaldirektören består
av sju ledamöter.
Stämman består av 29 ledamöter, varav riksdagen utser 8, Kungl.
Maj:t 8 jämte ordförande, trafikintressenters organisationer 6 och statens järnvägars personal 6 (varav den högre personalen 1). Mandattiden är för alla stämmoledamöter 4 år.
För att så långt det är möjligt söka förebygga partipolitiska inflytanden vid valen från statsmakternas sida - om det lyckas är en
annan fråga och för att i varje fall få gott av växlingarna i det
politiska inflytandet har man f?reslagit, att det varje år skall väljas endast 2 ledamöter av riksdagen, en av vardera kammaren, och 2 av
Kungl. Maj:t. Stämman blir alltså successivt förnyad.
Beträffande de organisationer, som kunna komma ifråga för utseende av trafikintressenternas stämmoleclamöter, ger nämnden förslagsvis
anvisning på följ~nde: Svenska Handelskammarmötet, Hushållningssällskapens ombudsmöte, Sveriges Industriförbund, Sveriges Allmänna Exportförening, Kooperativa Förbundet och Svenska Turistföreningen, sistnämnda såsom den enda lämpliga representationen [ör, persontrafiken.
För att nu återkomma till principfrågan om denna intresserepresentation, har på denna punkt enighet inom nämnden icke förefunnits.
Två av nämndens ledamöter - och jag kan ju gärna erkänna, att jag
är en av dem - hava, såsom det i betänkandet relateras, uttalat betänkligheter däremot, och anfört att det icke' vore logiskt riktigt, om
staten-ägaren överlämnade åt parter, vilka kunna hava mot järnvägsföretaget i vissa hänseenden - såsom löne- och taxefrågor - direkt motsatta intressen, att i företagets högsta beslutande myndighet insätta
ledamöter, som kunna komma att anse sig som ombud för sina resp.
uppdragsgivare. Särskilt kunde en intressemotsättning befaras framträda beträffande personalrepresentanterna, därest dessa såsom stämmoledamöter deltoge på företagets sida i avgöranden om personalens arbetsvillkor eller om därvid tillämpad förhandlingsordning; ett organisa-,
tionsfel komme f. ö. alltid att vidlåda en anordning, varigenom de anställda skulle komma att, låt vara indirekt, deltaga i valet av sina överordnade.
Från ifrågavarande konlmitteledamöters sida föreslogs därför, att
någon intresserepresentation icke skulle förekomma, utan att alla stänlmoledamöterna skulle utses av statsmakterna dels direkt, dels indirekt.
De som valdes direkt skulle i sin ordning välja de andra, under direktiv att därvid söka få personer med mångsidig affärs.. och annan
sakkunskap.
Såsom i betänkandet anföres, har emellertid nämnden f. Ö. icke
velat ansluta sig till detta förslag, som ansetts icke ägnat »att bereda
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företaget motsvarighet till det avsedda gagnet av särintressenas lnedverkan i stämman». Såsom argumenter för denna åsikt anföres i övrigt
dels att den verkliga sakkunskapen icke kan erhållas, Oln intressena
uteslutas, dels att man i detta speciella fall helt enkelt icke kan ställa
särintressena utan reellt inflytande på företaget. Frågan skulle alltså
endast vara om det är bättre, att dessa inflytanden få göra sig gällande
via Kungl. Maj:t och riksdagen, eller genom en direkt öppen represen~
tation, som skulle göra att statsmakterna komme att känna sig fria från
att låta särintressena influera på sitt val. Och det förmenas, att såsom
en följd av den direkta representationen skulle dessa intressen »knytas,
till en positiv medverkan för företagets utveckling på ett bättre sätt än
hittills kunnat ske». Nämnden framhåller, att alla parters »varaktiga
intressen äro knutna till företagets framgång och effektivitetsstegring» ,.
men erkänner, att det naturligtvis ingalunda är uteslutet, att vederbörande »vid sina intressens tillvaratagande kunna missförstå sitt verkliga
intresse, låtande något tillfälligt intresse dominera, och därmed i läng-o
den skada även sig själva genom underminering av företagets prestationsförmåga» .
Det innebär givetvis icke ett spår av misstro mot eller underkän-·
nande av kvalifikationerna inom en med rätta av alla mycket högt aktad kår, när man huvudsakligen reagerar mot den representation, som
skulle tillerkännas de i företaget anställda. Men det är nu en gång en
i sina konsekvenser betänklig princip och en organisatorisk oformlighet"
att i ett ekonolniskt företag låta de anställda medverka i ledningen och
vid tillsättandet av de överordnade. Med anledning av i pressen uttalad uppfattning vill jag dock tillägga, att den av nämnden på denna.
punkt föreslagna anordningen icke kan sägas hava mycket gemensamt.
med den s. k. industriella demokratien, som skulle lämna de anställda.
möjligheter till sådana direkta ingrepp i företagets dagliga ledning, att
den för allt organiserat arbete nödvändiga disciplinen undergrävdes.
Här kunde det direkta inflytandet göras gällande endast vid stämmans·
san1manträden en eller annan gång om år~t.
Det är tydligt, att nämndens förslag på denna punkt, som är
byggd endast på lämplighetssynpunkter någon representationsrätt"
för resp. intressegrupper kan det ju ej vara tal om -- icke utgör någon nödvälzdlg konsekvens av de principer, varå förslaget f. ö. är baserat, utan att här även andra lösningar vore tänkbara. Måhända kan
ur den kritikens skärseld, som nämndens hela förslag nu undergår, framkomma förslag till någon annan lösning. Emellertid är det påtagligt
nog utomordentligt svårt och kanske o1nöjligt att föreslå en verkligt
rationell ordning för tillsättande av ledningen i ett autonomt statligt:
affärsverk, i varje fall så länge man vill hålla sig inom ramen för vad.
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som är under föreliggande faktiska förhållanden praktiskt realiserbart."
Man har å ena sidan de politiska inflytandena, som man vill kon1ma
ifrån, utan att det naturligtvis ändå kan helt lyckas, och å andra sidan
dessa intressegrupper, vIlka helst böra bevaka sina resp. intressen utanför den för företaget beslutande församlingen till förebyggande av att
denna blir ett kohandlande parlament.
Jag vill tillägga, att det· nyss relaterade motförslaget beträffande
sättet för stämmans sammansättning ingalunda kan göra anspråk på att
representera någon fullgod lösning av problemet, även om det måhända
kan anses principiellt mer oanfäktbart än nämndens förslag. Vad man
borde eftersträva är en anordning, varigenom i stämman bleve representerad icke partipolitik och icke intressepolitik i nyss berörd mening,.
och icke heller nödvändigtvis teknisk sakkunskap på ju'st detta gebiet
- den finnes tillräckligt företrädd i förvaltningen -- utan moget alllnänt omdöme och erfarenhet i administrativa och affärsmässiga angelägenheter. Men att finna denna anordning är som sagt icke lätt.
Det kan vara av intresse nämna, hur man tänkt sig företagsledningen tillsatt vid den i Tjeckoslovakiet i görningen varande autonolniseringen av de statliga kommunikationsverken. Att döma av i pressen
synliga meddelanden, skulle ~an där avse att låta ledan1öterna i den
högsta beslutande församlingen utses av cheferna för kommunikationsoch finansdepartementen, oeh tydligen åtminstone huvudsakligen bland
departementspersonalen. En rationell utväg kan detta knappast anses
vara, Oln programmet är att friställa företaget från den administrativa.
förva}tningen.
Nu berörd fråga Oln personalens ställning gentemot företagsledningen för osökt över till nämndens förslag beträffande personalens anställningsvillkor och principerna för lönebestämningen.
I full konsekvens med sin princip att statsbaneföretaget skall utgöra ett från statsförvaltningen helt avskilt självständigt företag, går
förslaget ut på att personalen skall anställas efter samma normer som
i ett enskilt företag, d. v. s. genolll fri förhandling mellan företagets
förvaltning och vederbörande person eller organisation.· Och en konsekvens av detta anställningssätt är, att nämnden erkänt möjligheten av
lönekonflikter, ·som ej kunna lösas på fredlig väg. Denna eventuella
risk om den icke på andra vägar elimineras - är vad som träder
i stället för det hinder tör företagets rationella och ekonomiska drift,
som ansetts ligga däri, att personalen - den ordinarie - nu är statsanställd på livstid, och att till densamma utgående löner skola fastställas av riksdagen under varjehanda politiska påverkningar. En anpassning efter lokala omständigheter och växlande förhållanden är med denna
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lönebestämningslnetod givetvis knappt möjlig. M'ed nuvarande anordning kan f. ö. en grundlön väl höjas, tnen ej åter sänkas för samma
befattningshavare. ~elysande för förefintlig uppfattning om' olägenheterna av detta vårt nuvarande system är, att två industrirepresentanter .
j tull- och traktatkommitten i ett särskilt yttrande i anslutning till
kommittens utlåtande av mars 1922 angående järnvägsfrakternas reglering understrukit såsom ett oavvisligt behov, att revidering verkställes
i personalens nuvarande anställnings- och lönevillkor.
Frågan om en möjlig arbetsnedläggelse har varit den detalj, kring
vilken diskussionen om socialiseringsnämndens förslag n1est samlats.
Emellertid synes det påtagligt nog, att om man vill göra statsjärnvä,garna autonoma, likställda med ett enskilt företag, kunna helt enkelt de
anställda ej bibehålla ställningen som statstjänstemän, bundna av vissa
därefter anpassade paragrafer.
Det finnes ingen anledning att här ingå på ifrågavarande paragrafers innebörd. Däremot bör det understrykas, att i den mån staten
,finner behov föreligga för etablerande av skydd mot driftsinställelser
vid vitala kommunikationsverk e. dyl., bör detta lämpligen ordnas genom allmänna lagbestämmelser. Dessa må sedan avse obligatorisk skiljedom för vissa bestämda fall eller följa andra vägar. Detta är alltså en
lagstiftnings/råga, som man ju kan, om det anses lämpligt, kombinera
lned den eventuella omläggningen av affärsverkens ställning. GenoIn
allmän lagstiftning i ämnet vinnes f. ö. fördelen både att man kan förvänta en större respekt för bestämmelsen än om den endast är föreskriven såsom anställningsvillkor och att den kommer att omfatta alla
företag, oavsett vem som är ägaren. Driftens upprätthållande vid enskild järnväg kan ju också tänkas vara vid ett kritiskt tillfälle av vital
betydelse.
Slutligen torde emellertid även andra vägar än lagstiftningens
kunna tänkas framkomliga för skapandet av den behövliga tryggheten,
exempelvis i samband med pensionsväsendets ordnande.
Det kan i detta sammanhang hänvisas till, att det föreslagna fria
anställningssättet motsvarar vad som tillämpas vid de flesta järnvägsnät
i världen. Vid' de icke alltför många tillfällen, då allvarliga situationer
på grund av större arbetsnedläggelse vid järnvägar uppstått, har samhällsmakten likväl alltid vetat att skaffa sig möjligheter till den nödvändiga trafikens upprätthållande. Slutligen bör icke heller förbises, att
järnvägarna numer, i biltrafikens tidevarv, icke längre hava den rilonopolställning som tidigare.
Då man talar om den »revolution» , som socialiseringsnämndens
förslag på denna punkt skulle innebära, d. v. s. med etablerandet av
likartad anställningsform vid statsbaneföretaget och de enskilda järn-
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vägarna, kan det f. ö. vara av intresse hänvisa till att t. o. m. 1896
voro anställningsformerna vid de båda slagen av järnvägsföretag lika.
Statsbanepersonalen var då anställd med 3 månaders uppsägning. Den
ändring till nuvarande anordning, som fr. o. m. 1897 genomfördes,
skedde mot järnvägsstyrelsens förslag på yrkande av reservanter i en
av I(ung1. Maj:t tillsatt kommitte under hänvisning till »den åskådning,
som av ålder gjort sig gällande. i den svenska statsförvaltningen».
Nämnden uttalar, under hänvisning till. att personalkostnaderna
vid statsbanorna representera halva driftkostnaden, att det vore oförenligt med en affärsmässig förvaltning av företaget att låta järnvägsmännens löner bestämmas av statsmakterna under statsfinansiella eller
socialpolitiska hänsyn. Det från tjänstemannasamhället lånade lönesystemet är icke tillämpligt vid affärsverksamheten. Nämnden uttalar vidare den meningen, att en »auktoritär lönebestämning för ekonomisk
verksamhet - i betydelsen aven slags industriell despoti - . är i nutiden otänkbar. Om den för statens affärsverksamhet formellt bibehålles, blir det blott ett sken» . Auktoriteten har bestått däri, att man
måst gå den parlamentariska omvägen för att få ändringar i av statsmakterna fattade beslut, sorn icke kunnat vidhållas.
Rörande hela löneproblemet gör nämnden f. ö. en längre teoretisk utredning, som liksom nämndens övriga utläggningar av liknande
slag visserligen -icke avser att söka lösa den nationalekonomiska vetenskapens tvistefrågor på området, men att klarlägga vissa ofrånkomliga
huvudsynpunkter och vinna en utgångspunkt för den praktiska anordningen av lönefrågorna i statsbaneföretaget.
Under företagens efterfrågan på arbetskraft och utbudet av sådan
utbildas en viss »normallön», som motsvarar det då förefintliga läget å
arbetsmarknaden. Denna lönenivå blir för privatföretaget normgivande,
medan för det offentliga företaget statens järnvägar lönerna icke behövt
vara och icke heller varit direkt överensstämmande med den öppna
marknadens löner.
Då, såsom nämnden framhåller, varje stegring av lönekostnaderna
måste taga sig uttryck i järnvägsfrakterna, och då å andra sidan dessa
äro led i så gott som all annan produktions omkostnader, medföra höjda
järnvägslöner försämrade arbetsvillkor på dessa andra håll. »En den
allmänna lönenivån överstigande lön i statsbaneföretaget är sålunda icke
blott icke ett allmänt arbetareintresse, utan står tvärtom direkt i strid
med detta». Vidare -påpekas, att »en sådan lönehöjd skulle i själva
verket betyda, att den monopolställning för statsbanorna, som staten
av allmänna hänsyn avstår från att för egen del utnyttja, i stället i
högre eller lägre grad utnyttjades av de anställda». En gynnad mono~
polställning för statsbaneföretagets personal innebär, framhåller nänin10-24493.
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den »en motsvarande extra belastning av landets övriga ekonomiska
verksamhet» och medför ett samhällsekonomiskt sett sämre utnyttjande
av järnvägen som produktivt kapital. Satser, vilkas riktighet varit erkände förut, men som lika fullt förtjäna att beaktas.
Nämnden övergår i sitt teoretiska resonemang härefter till att
pröva frågan om en lönebestämning kan ske efter s. k. »behovsprincip » ,
och finner att redan obestämbarheten skulle förhindra en renodlad behovsprincips tillämpning. Härtill komme, »att tillämpandet aven sådan
princip innebure upphävandet aven samhällsekonomisk uppgift av fundamental betydelse, som arbetslönen har att fylla, nämligen att fördela
arbetskraften mellan näringslivets olika områden på ekonomiskt gynnsammaste sätt». Auktoritärt bestämmande över den enskildes »yrkesoch platsval» skulle, så 'vitt nämnden kan se, »vara det enda alternativet till arbetslönen såsom regulator». Och nämnden uttalar, att' »en
högre genomsnittlig arbetsinkomst, än som betingas av den effektivitet
samhällsproduktionen uppnått, är självfallet utesluten». Arbetslönen är
»att betrakta som det resultat, den enskilde kan utvinna ur sitt arbete
under för handen varande samhällsekonomiska möjligheter». »Den allmänna marknadslönen för visst arbete är det ur de olika faktorernas
växelverkan utkristalliserade genomsnittet av detta resultat vid, en viss
tidpunkt».
Slutsatsen av denna nämndens utveckling är, att »behovslöner»
ej kunna ifrågakomma utan att marknadslönen bör godkännas som löneprincip i den statliga affärsverksamheten. Men denna marknadslön är
naturligtvis icke direkt fastställbar, den framkommer automatiskt av
marknadens förhållande under »personlig förhandling, påtryckning och
strid». En förutsättning för att dessa vägar skola föra till den »riktiga»
normallönen är emellertid, som nämnden påpekar, att lönebestämningen
»icke sker gen01TI ensidigt diktat utan genom fri överenskommelse under sådana förhållanden, att båda parterna äro fullt lika aktiva i att
hävda sina intressen, hava samma förmåga härtill och kunna uppträda
som jämnställda» . Överenskommelser resp. organisationer emellan är
den metod, varest i det moderna samhället normallönen utformas. Och
nämnden föreslår i anslutning härtill, att lönebestämningen vid statsbaneföretaget skall ske förhandlingsvägen på liknande sätt, som tillämpas
vid de enskilda järnvägarna.
Rörande denna metods inverkan å lönesättningens höjd uttala]
nämnden, att den att döma av erfarenheterna från de enskilda järnvä
garna icke torde öka personalens möjlighet att tilltvinga sig bättre vill
kor; och det hänvisas särskilt till att lägre löner kunnat genomföras vic
de ekonomiskt svagare än vid de starkare enskilda banorna, trots at
förhandlingarna förts enhetligt. Nämnden uttalar den förmodan, att del
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gynnsamma förh~ndlingsställning, som personalorganisationerna vid statsjärnvägarna intaga på grund av trafikens vitala betydelse, skall komma
att motvägas ~v det tryck, som järnvägstjänstens eftersökta karaktär och
den allmänna opinionen utövar på personalen.
Det är naturligtvis svårt att säkert förutsäga, huruvida nämndens
uppfattning kan komma att visa sig riktig och hur lönenivån kommer
att under de föreslagna förhållandena utveckla sig. Personer med stor
erfarenhet på detta gebiet ha med anledning av nämndens förslag uttalat såsom sin åsikt, att i längden kommer den auktorit~ra lönebestämningen från riksdagens sida att giva en genomsnittligt lägre lön än den
avtalsvägen fastställda. Och det har från sådant håll även framhållits,
att hittillsvarande goda samförstånd lnellan ledning och anställda i statsbaneföretp.get möjligen komme att ogynnsamt påverkas av att vederbörande tvingas att bliva varandra motsatta parter i löneförhandlingarna; vilket sannolikt riktiga antagande är mycket beaktansvärt. Men
detta är ju ett ont, varunder alla industriella företag måste lida.
Rörande den högre personalen framhåller nämnden, att »det har
avgörande betydelse för de av staten ägda ekonomiska företagens goda
resultat, att tillräckligt väl kvalificerade krafter förvärvas för ledningen».
Medan den kollektiva lönebestämningen lämpar sig för i huvudsak utförande arbete, kräves frihet till individuell värdering vid lönebestämningen för de ledande. Hänsyn får härvid icke tagas till i den kamerala
förvaltningen gällande lönegrader och konsekvenser med hänsyn till
andra befattningshavares ställning i löneskalan. En lämplig chefsperson
kan betalas mycket högt och hans engagerande dock vara synnerligen
vinstgivande för företaget.
Dessa principer förutsätter nämnden bl. a. skola beaktas vid tillsättandet av statsbaneföretagets generaldirektör. Såsoln av det tidigare
sagda utan vidare framgår, skulle denne icke bliva såsom nu en paragrafbunden ämbetsman utan finge en friare ställning, motsvarande den
i ett enskilt företag. Han skulle få. vid sin sida en medansvarig styrelse. Det f~r företagets hela verksamhet så utomordentligt betydelsefulla valet av generaldirektör liksom avtalandet av dennes villkor har
ansetts böra överlåtas åt styrelsen, som förutom andra förutsättningar
också står längst bort ifrån politikens och separatintressenas påverkningar. Nuvarande anordning med Kungl. Maj:t såsom den som har
att utse chefen för järnvägarna kan givetvis innebära vissa vådor, om
också dessa hittills ej kommit till synes.
Vid granskning av detta socialiseringsnämndens här kort relaterade förslag rörande statsjärnvägarna finner var och en säkert många
moment, som för honom äro rnindre tilltalande. Kanske äro en· del av

13 8

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN

3o

OKTOBER

1924

dessa ofrånkomliga konsekvenser av den grundläggande principen om
järnvägarnas avskiljande från statsförvaltningen. Det är klart, att hur
man än skulle försöka, kommer man aldrig att finna ett system, som är
i besittning av alla fördelar och inga nackdelar. Fördelar på ett håll
måste alltid köpas med nackdelar på ett annat.
Här har man emellertid nu det autonoma statsbaneföretaget, som
vid klandret av det nuvarande systemet så ofta efterlysts. Man har med
detta förslags utarbetande under alla omständigheter vunnit möjligheten
att bättre än hittills kunnat ske väga de båda mot varandra. Även de,
som vid sådan prövning måhända finna de övervägande fördela~na stanna
på det nuvarande systemets sida eller som ogilla detta förslag i enskilda punkter, där valfrihet mellan olika alternativ kunna förekomma
och där alltså modifikationer äro tänkbara, torde emellertid vara beredda
skänka sitt erkännande åt det redliga utredningsarbete, som här presterats och som är till huvudsaklig del nämndens ordförandes och dess
sekreterares verk.

Härefter yttrade sig:
Jur. dr C. Rohtlieb: Det är endast med anledning av ett par punkter i det föregående föredraget, som jag vill säga några ord. Det har ju
varit förbundet med särskilda svårigheter att konstruera fram den form för
statsbaneföretaget, som här har föreslagits. Man har därvid tillgripit analogien
med enskilda aktiebolag och deras organ, bolagsstämma och .styrelse. Den
uppgift, som skulle tillkomma statens järnvägars stämma, skulle ju vara att
garantera en ekonomisk skötsel av företaget. Stämmans sammansättning borgar utan tvivel för att en mångsidig ekonomisk erfarenhet kommer att finnas
i densamma, men den skulle, såvitt man kan se, sakna alla de motiv, som
hos ledningen av ett stort företag måste finnas som motvikt mot överhandtagande tendenser i oekonomisk riktning. En i förslaget utförligt debatterad
grundsats har varit, att någon företagarvinst å rörelsen icke behövde eller ens
finge uppkomma. Ledningen skulle, frigjord från statsmakternas förmynderskap, gestalta företaget på det mest ekonomiska sätt, men endast för att kunna
sänka taxorna till näringslivets fromma. Själva grundförutsättningen är såtillvida föga ekonomiskt orienterad, att man tagit för avgjort möjligheten aven
fullgod företagarledning utan några vinstmotiv. Företagarvinsten förklaras ju
icke hava någon funktion i statsbaneföretaget, eftersom staten icke behöver
uppmuntras till dylika företag. Staten endast konstaterar, att trafikbehov
föreligga, avväger deras betydelse mot varandra och beslutar.
Vill man ställa en prognos för det praktiska resultatet av detta system,
är nog en jämförelse med de krafter, varav hittills järnvägsföretagens skötsel
berott, på sin plats. Statsjärnvägarnas ledning har varit beroende av skattebetalarna och de enskilda järnvägarnas av aktionärerna. Enligt förslaget bleve
intetdera fallet. Järnvägarnas stämma bleve beroende av principaler, vilkas
skilda intressen sällan eller aldrig skulle tillstädja en samlad aktion. För~
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slaget går ju så långt, att företagarvinsten framställes såsom något, som måste
undvikas, och att så sker, skall enligt förslaget tillses av statsmakterna, som
skola äga samma taxekontroll gentemot statens järnvägar som gentemot de
Om sålunda järnvägarnas ledning koncentreras i en
enskilda järnvägarna.
styrelse med den föreslagna organisationen, kommer driftsresultatet att bliva
beroende av huru styrelsen kan hävda sin ställning dels gentemot statsmakterna, dels gentemot sin egen personal. Det blir i så fall ställningen gentemot den egna personalen, som blir den mest brännande' frågan.
Förutom antagande aven statsbanelag och val av representanter i stämman skulle staten som ägare av statsbaneföretaget kunna investera kapital
Detta medför naturligtvis en del tvister och en del
jämväl för framtiden.
svårigheter, särskilt då det gäller att bestämma förräntningen och att avskilja
vilket kapital, som icke behöver förräntas. Företagets ställning till staten kan
emellertid här förbigås.
För hela den kår av tjänstemän, som äro knutna till järnvägarna, betyder slopandet av arbetsgivarens auktoritativa ställning både risker och nya
möjligheter att förbättra sina villkor. Den bärande grunden för förslaget är
ju marknadslöneprincipen. Den fria marknaden bör enligt socialiseringsnälnndens mening avgöra lönernas höjd för de olika funktionärerna på det mest
rättvisa sättet. Detta utesluter enligt nämnden ingalunda, att ett socialpolitiskt ingripande för faststälIandet aven minimistandard kan och bör ske.
Gentemot alla statliga hänsyn hävdas för personalens del ganska radikalt de
rent ekonomiska synpunkterna - inga andra band än den fria marknadens
skulle ju gälla för dem - men gentemot företagsledningen uppställes kravet
»staten som mönsterföretagare ». Nämnden förklarar nämligen, att andra principiella grunder för lönebestämningen och arbetsvillkorens fastställande visserligen icke borde tillämpas vid statliga företag än i ekonomiska företag i allmänhet, men att företaget likväl städse skulle hålla sig i täten för den ekonomiska utvecklingen ifråga om såväl prestationernas standard som den standard för löner och arbetsvillkor, vilka äro härav beroende. Det understrykes
ytterligare, att statsbanorna skola vara ett föregångsföretag, varigenom möjlighet till förbättrade löner befordras.
Detta krav synes knappast kunna motiveras ur rent ekonomiska synpunkter, utan man har ett slags vacklande mellan två olika ståndpunkter,
som båda ganska väl kunna försvaras, men som svårligen kunna förenas. De
ekonomiska synpunkterna skulle ju helt enkelt innebära, att staten rättade sig
efter marknadsläget. Man kan emellertid icke betvivla, att meningen verkligen är, som det också sägs på ett ställe, att höja lönerna på arbetsmarknaden. Hur detta skall förenas med utgångspunkten, den fria konkurrensen,
som förutsätter en kraftmätning mellan olika parter, är nog rätt svårt att förstå. En dylik välgörenhet kan naturligtvis försvaras ur allmänna socialpolitiska och humanitära grunder, men såvitt man kan finna icke ur rent ekonomiska.
Syftet är tydligen att på företagets bekostnad höja icke blott de anställdas löner utöver det läge, som de ekonomiska krafternas eget fria spel
betingar, utan hela lönenivån. Det är ju ett mycket önskvärt syfte, och i
den mån det möjliggöres av samhällets produktivitet, måste man på det livligaste tillönska det framgång. Frågan är endast, om det är så välbetänkt
att använda just statsjärnvägarna som medel.
För att slå en bro över klyftan mellan de två motsatta ståndpunkterna
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replierar man i betänkandet tämligen summariskt på teorien om de höga lönernas ekonomi, som ju är en teori av rätt stor bärvidd men som icke gäller
precis för alla företag och framför allt icke in infinitum. Man har icke
heller granskat teoriens förutsättningar och tillämplighet på ifrågavarande
område.
Löneökningar, som sålunda utan någon angiven gräns framställas som
önskvärda, måste självfallet kompenseras genom taxeökningar, som drabba
allmänheten, ty någon vinstmarginal finns ju icke. Häri ser nämnden en
motvikt mot tendensen till oavlåtliga lönestegringar. Kostnadstäckningsprincipen skall ligga till grund för tarifferna, och då varje lönestegring går ut
över medborgarnas samfällda ekonomiska intresse, hoppas nämnden, att dessa
skola genom den allmänna opinionen utveckla en stark motvikt mot statsbanepersonalens intressen, så snart de senare tendera att framkalla taxestegring, vilket säkerligen icke kommer att bliva något undantagsfall. Den sammansättning, som företagets högsta ledning, stämman, skulle få, kan emellertid
knappast ge stöd åt den förhoppningen, att allmänna opinionen skall göra
något, emedan allmänna opinionens inflytande nog är ganska svagt gentemot
målmedvetna och välorganiserade intressegrupper. Personalens egna organ
få naturligtvis en så mycket starkare ställning.
I hela denna av socialiseringsnämnden mycket sinnrikt uttänkta organisation har strängt taget intet organ något verksamt och påtagligt intresse att
hålla på ekonomiska löner.
Icke ens trafikantintressenas sex ledamöter i
stämman ha samma intresse som exempelvis aktieägarna i ett enskilt bolag,
då de ju även i värsta fall kunna vältra kostnaderna över på andra.
Det vore frestande att i detta sammanhang också ingå på principerna
för järnvägarnas taxor, åt vilka det ägnas rätt mycket utrymme i betänkandet,
men det skulle kanske föra för långt. Vilka som i sista hand bliva lidande
på de höga tarifferna, låter sig svårligen på förhand utredas, och när det
visar sig, är det för sent för dem att göra något. Ingen kraft verkar alltså
till förmån för företagets egen ekonomi. De ekonomiska krafter, som framdrivit de verkliga aktiebolagen och gjort dem till en faktor j utvecklingen,
saknas här. Endast den yttre formen är lånad från aktiebolagen, och man
kan ifrågasätta, huruvida denna form utan de krafter, som äro verksamma
inom bolagen och som ha givit anledning till hela aktiebolagslagen, egentligen
kan rädda företagets ekonomi.

t '

(.

Fil. dr I. Hallberg: Jag vill öppet erkänna, att jag sällan läst ett officiellt betänkande med så stort intresse som detta. Formuleringen är synnerligen intressant och på sina håll rent av bestickande. Det förefaller mig
dock, som om resultatet av socialiseringsnämndens arbete i detta fall icke
skulle kunna bliva beståndande, ty den uppgift, som man här har förelagt
sig, synes mig tyvärr vara olöslig, åtminstone ännu så länge. Att kunna organisera' ett företag av så stor omfattning som statens järnvägar, som griper
in i icke blott statens' utan även i de enskilda kommunernas och individernas
liv på det allra intimaste, så att staten, som dock äger detta företag, icke
längre praktiskt taget har mer med detsamn1a att göra än att utse ledamöter
i stämman och att anslå pengar till företaget, den uppgiften anser jag för
min del. vara olöslig. Vill man ge ett sådant företag karaktären av privatföretag, tror jag den enda rätta vägen är att taga steget fullt ut och verkDå får också ägarintresset göra sig
ligen göra det till ett privatföretag.
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gällande på det område, där det måste ske. Blir det konflikt och motsättningar på det ena eller det andra området, torde staten, ägaren, alddg låta
detta stora företag gå ·vind för våg, utan staten måste i sista hand. dirigera
det och bestämma, huru statens organ skola handla och besluta.
J ag vill icke beröra förslaget i sin helhet, utan jag vill närmast gå in
på en fråga, som jag för min del har mycket sysselsatt mig med i många
år och där jag väl har någon erfarenhet. Jag syftar på frågan om persona,lens löner och personalens ställning till företaget, en fråga, s·om direktör
Falkman mycket detaljerat berörde i sitt inledningsföredrag. Tankegången i
förslaget är ju den, att staten icke längre genom sina organ skulle fastställa
lönerna, utan att normallönen eller lnarknadslönen skulle vara avgörande.
Liksom i alla andra företag skulle man även här få fram de löner, som kunde
anses normala och motsvara marknadslönerna, på den fria förhandlingens väg.
Jag ställer mig emellertid mycket tveksanl till om nlan alltid på den fria förhandlingens väg kan få fram en lön, som kan anses vara normallön eller
marknadslön. J ag vill endast taga ett enda exempel från Stockholm, känt
för alla, nämligen avtalet med murarna. Detta avtal är ett kollektivavtal.
Anses dessa löner motsvara normallön eller marknadslön, och skola de lönerna sedan bliva normerande för statens järnvägars personal? J a, mina
herrar, då får allt staten se sig om, huruvida staten ens på obligationskapitalet .kan få någon avkastning.
J ag tror icke, att det är vare sig riktigt eller för samhället gagneligt
att, som socialiseringsnämnden föreslagit, lösa statstjänstemännen från deras
fasta anställning och att samtidigt lägga lönesättningen i den på stämman
valda styrelsens hand och ge personalen - det uttalas öppet - strejkrätt.
Visserligen sägs det, att personalen skulle få en förhandlingsordning. Ja,
men det finns förhandlingsordningar och förhandlingsordningar av olika slag.
Det är icke svårt att skapa en förhandlingsordning, som bestämmer vissa
former, som skola iakttagas, då parterna mötas för att dryfta tvistefrågor det finns många mönster till sådana - men att finna en förhandlingsordning,
som leder fram till det mål, dit man vill komma, nämligen att resultatet av
förhandlingsordningens användande i alla fall skall vara, att tvistefrågorna
bliva lösta, det är det svåra problemet. Socialiseringsnämnden har icke löst
deL Jag har så pass mycken erfarenhet av rörelserna inom just den personalgrupp, som det här gäIler, att jag icke tror, att det är tänkbart att för
närvarande genomföra en förhandlingsordning, vars avslutning och spets ligger
i att någon myndighet får bestämma tvistefrågornas lösning, därest parterna
vid förhandlingarna icke kunna enas.
Socialiseringsnämnden har föreslagit: Bort med strejkförbudet för statsbanornas personal, styrelsen skall bestämma lönerna och en förhandlingsordning skall skapas. Antag nu att förhandlingsordningen icke leder till något
resultat. Jag tror nämligen icke, att socialiseringsnämnden har tänkt sig, att
förhandlingsordningen skulle krönas med några bestämmelser om skiljedom.
Antag alltså, att det hotar en strejk och att det blir strejk över hela statsbanenätet. Tro herrarna då, att staten, ägaren, lägger händerna i kors och
låter förhållandena utveckla sig utan vidare? Staten måste på ett eller annat
sätt ingripa, och jag undrar då, om det icke är riktigare och bättre att låta
staten bära ansvaret för frågornas utveckling redan på ett tidigare stadium.
Nu sägs det, att styrelsen skall bestämma lönerna. Tror någon, att Kungl.
Maj:t, vilken regering som än sitter, eller de inflytelserika ledamöterna i riks-
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dagen och cheferna för de stora partierna skulle låta en så stor fråga som
lönesättningen för personalen vid statens järnvägar bestämmas utan att de på
alla möjliga vägar sökte göra sitt inflytande gällande på styrelsens ledamöter?
Jag tror, att statens organ utan ansvar och på bakvägar skulle söka göra sitt
inflytande gällande, och då, menar jag, är det mycket bättre, att staten, som
ändå i sista hand måste bestänlma och besluta, får taga ansvaret från början
för händelsernas utveckling. Jag vill tillägga, att jag skulle önska, att det
vore möjligt att finna en annan lösning, rnen jag ser för närvarande· ingen
annan utväg än den, att Kungl. Maj:t och riksdagen som hitintills sköta lönepolitiken för statens anställda i alla grader. Det enda riktiga är, att de
som ha ansvaret också känna det och låta sina beslut förestavas av ekonomiska motiv.
Det har sagts, att allmänna opinionen skulle utöva ett starkt inflytande,
när en dylik tvist hleve akut. Jag vill icke på något sätt underskatta den
allmänna opinionen, och jag tror, att man just på detta område kan draga
fram ett exempel på dess betydelse. År 192 o försiggick en strejk vid de
norska statsbanorna. Det var en ren lönestrejk, som pågick i cirka 14 dagar
och som omfattade så gott som all personal vid statsbanorna. Strejken rann
emellertid ut i sanden, och den misslyckades därför, att personalen riktade
sitt angrepp mot de högsta statliga myndigheterna, som beslutat i frågan,
nämligen stortinget och dess lönekommitte. Det var den lönesättning, sonl
folkets representanter i stortinget ansett vara skälig, som statsbanornas personal icke ville finna sig uti. Strejken var emellertid så impopulär bland
det norska folket, att efter 14 dagar kommo tjänstemännen tillbaka utan att
få ett uns bättre villkor. Jag är övertygad om att en sådan reaktion från
allmänhetens sida skulle komma till stånd även hos oss i en liknande situation. Däremot synes det ingalunda lika säkert, att utgången skulle bli densamma, om lönesättningen framträdde allenast som en stridsfråga mellan
järnvägsledningen och personalen. Jag tror därför, att det är oklokt att
kasta bort den auktoritet, som ligger däri, att de högsta myndigheterna i
Sverige äro de som i sista hand bestämma lönerna för löntagarna. I varje
fall anser jag icke, att det system, som socialiseringsnämnden har utfunnit,
på ett för land och folk bättre sätt löser denna fråga.
Sekreteraren H. Heyman: Det har sagts, att socialiseringsnämndens
förslag väsentligen bygger på våra svenska aktiebolag som mönster. Jag vet
icke, om så är fallet) men om det är så, har man haft en förunderlig
otur, att när man har velat kopiera aktiebolagen, har man i stället kopierat
den kooperativa organisationen. Det är ett kooperativt företag på sitt område
och i stor stil, som 'man här har fått fram. Jag vill icke på något sätt gå
in på en detaljerad redogörelse för den kooperativa organisationsformen.
De som känna till den ha lätt att inse, att vad jag här säger är riktigt.
Den kooperativa organisationsformen har ju både här i landet och i
andra länder, där den handhafts på det riktiga sätt~t, haft en utomordentlig
framgång. Detta förhållande skulle ju tala för att man även beträffande
järnvägarna skulle ha åtskilligt att vinna genom den autonomi för ledningen)
vilket är det huvudsakliga i socialiseringsnämndens fÖrslag. Jag skulle dock
vilja påpeka, att kooperationen otvivelaktigt har sin svaga punkt just i förhållandet till sin personal. Denna svaghet börjar icke bli någon hemlighet
ens för dem) som icke äro närmare bekanta med den kooperativa rörelsei1.
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Att frågan ännu icke har blivit så brännande, beror därpå, att kooperationen,
framför allt konsumentkooperationen, hittills har begränsat sig till sådana områden av affärsverksamhet, där faktorn arbetskraft spelar den minsta rollen.
I den mån emellertid rörelsen utvecklas, komma svårigheterna gentemot personalen att i utomordentlig grad skärpas. Jag kan icke tänka mig annat än
att precis samma förhållande skulle kOll1ma att göra sig gällande visavi järnvägarna, och att det just blir på den punkten som det aldrig kommer att
lyckas att åt ledningen skapa en så oberoende ställning, att den icke ideligen
måste falla till föga inför krav, som få sin styrka icke genom sin rättvisa
utan genom personalens möjlighet &tt behärska en för samhället oundgängligen nödvändig verksamhet. Såvitt jag han förstå, har ledningen icke något
att sätta upp däremot.
Jag skulle till detta endast vilja lägga ett par ord. Icke från socialiseringsnärnnden men väl ifrån den propaganda som i övrigt drives, har det
påståtts, att med det avlöningssystem, som för närvarande gäller för statens
personal, bliva alldeles särskilt de lägre järnvägsfunktionärerna orimligt överbetalda. Detta är en propagandafras och intet mera. Man bör naturligtvis
undersöka i vad mån denna järnvägspersonal under de sista decennierna fått
sin levnadsstandard förbättrad eller ej. lTtgår man från det år, då den gamla
löneregleringen gjordes, något år efter 190 5, och räknar fram till nuvarande
tid, finner man exempelvis, att gruppen stationskarlar och banvakter, alltså
den största och lägst avlönade gruppen, som enligt det nuvarande lönesystemet
.är procentvis bäst tillgodosedd, har fått en löneförbättring på ett par tre procent. Att man överhuvudtaget kommer till ett positivt resultat, beror nog
därpå, att de naturaförmåner, som ingå i lönen, nu hava upptagits vida högre
än vad sonl gjordes för Isa 2° år sedan. Faktiskt har sålunda icke ens
den lägst avlönade personalen, som blivit bäst tillgodosedd, komnlit till en
förbättring av sin levnadsstandard. Skulle man gå ytterligare i detalj, skulle
man finna, att betydliga grupper jämväl av dessa personalgrupper, de som
erhållit ett par ålderstillägg och sysselsättas inom billiga landsbygdsorter, ha
fått en direkt och klar försämring av sin levnadsstandard under de sista I 5
a 20 åren.
Jag har trott, att det kunde vara av intresse att få detta konstaterat.
Vad som i detta fall gäller för den lägst avlönade personalen gäller otvivelaktigt i högre grad ju högre upp på skalan man kommer. Det auktoritativa
lönesystemet har sålunda ur deras synpunkt, som anse, att det är farligt att
ge en sådan avlöning, att levnadsstandarden ökas, visat sig till fullo hålla
måttet.
J
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års kommunalskattekommittes förslag angående den kommunala
beskattningen

inleddes med nedanstående föredrag av assessorn Erland Geijer.

Inledning.
Före det år 1920 införda, nu gällande kommunalskatteprovisoriet
fanns för den allmänna repartitionsbeskattningen anvisad allenast en skatteform: beskattningen av inkomst. Denna inkomst skulle emellertid för
fastighet alltid beräknas till visst belopp, 5 resp. 6 procent av fastighetens taxeringsvärde, evad inkomsten i verkligheten varit större eller
mindre (ackordsskatt). Därjämte utgick skogsaccis såsom en särskild
kommunal skatt.
Vid 1920 års riksdag framlades av Kungl. Maj:t förslag till ny
kommunalskattelag. Detta förslag upptog beskattningsformerna fastighetsskatt, näringsskatt, kommunal inkomstskatt och kommunal progressivskatt. Av dessa beskattningsformer voro fastighetsskatten och näringsskatten fristående objektskatter och avsedda att byggas på principen
»skatt efter intresse». Den kommunala inkomstskatten och den kommunala progressivskatten voro avsedda att tillgodose principen »skatt
efter förmåga». Skogsaccisen skulle upphöra såsom effektiv kommunalskatt.
1920 års riksdag avslog Kungl. Maj:ts proposition om kommunalskattelag och antog i avvaktan på en fullständig kommunalskattereform

I

t

I

f.

l

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN

"

I

I;

l'

28

NOVEMBER

1924

ett provisorium för åren 1921-1924, vilket provisorium sedermera förlängts för åren 1925- 1926. Enligt detta provisorium omformades den
förutvarande ackordsbeskattningen för fastighet till garantibeskattning,
d. v. s. fastighetsinkonlsten skulle beskattas till sitt verkliga belopp, dock
minst 5 resp. 6 % av fastighetens taxeringsvärde. Rätt att åtnjuta ortsoch familjeavdrag samt. allmänna avdrag infördes. I provisoriet inrymdes även en fristående kommunal progressivskatt. Skogsaccisen bibehölls tillsvidare oförändrad.
I anledning av riksdagens begäran om förnyad utredning av kommunalskattefrågan tillsattes kommunalskattekommitten i maj 1921 med
uppdrag att verkställa förnyad, allsidig prövning av frågan om en reformerad kommunalskattelagstiftning. Kommitten har bestått av presidenten
G. A. Petersson, ordförande, samt kammarrättsrådet J. A. Lybeck och
landskamreraren G. V. Eiserman ävensom i skogsbeskattningsfrågor pro~
fessor T. W. Jonson. Parlamentariska ledamöter hava varit godsägaren
G. Sederholm, höger, borgmästaren A. Rune, liberal, kommunalnämndsordföranden Åhlmans Olof Olsson, bondeförbundet, samt riksdagsmännen
Bernhard Eriksson i Grängesberg och Axel Lindqvist i Halmstad, socialdemokrater. I oktober 1924 har kommitten avgivit sitt betänkande angående den kommunala beskattningen.
Meningen torde vara att kommunalskattefrågan skall föreläggas' 1926
års riksdag, som även torde få att behandla den statliga inkomst- och
förmögenhetsbeskattningen, landstingsbeskattningen, vägbeskattningen
m. fl. därmed sammanhängande frågor.
Innan jag övergår till en redogörelse för vissa delar av kommittens
förslag, vill jag erinra om den för kommunalbeskattningen utmärkande
egenskapen att i huvudsak vara en repartitionsbeskattning. I fråga om
kommunalbeskattningen kan det sålunda icke - såsom vid statsbeskattningen - bliva fråga om att generellt höja eller sänka skatten. Kommunens skattebehov fastställes oberoende av kommunalskattelagen, och
denna har endast att angiva den andel av detta skattebehov, som varje
skattskyldig har att betala. Detta sker genom att åsätta de olika beskattningsföremålen - fastighet, näring, inkomst - vissa repartitionstal.
Härvid måste dock noga hållas i minne, att en viss höjning eller sänkning av antalet skattekronor (bevillningskronor) för en skattskyldig icke
innebär motsvarande höjning eller sänkning av hans skatt. Skattens
ökning eller minskning för den enskilde beror icke av skattekronornas
absoluta ökning eller minskning utan av skattekronornas relativa ökning
eller minskning, d. v. s. skattekronornas ökning eller minskning i jörhållande till övriga skattekronor inom kommunen. Om exempelvis skattekronorna skulle ökas proportionellt för alla skattskyldiga inom komrrlunen,
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så komnler utdebiteringen per skattekrona att sjunka, men den skatt,
som varje skattskyldig har att betala, blir precis densamma som förut.
Jag skall senare återkomma härtill.

Alternativa förslag.
Redan på ett tidigt stadium av kommittens arbete framträdde meningsskiljaktigheter inom kommitten i fråga om den ställning, som borde
anvisas fastighet och näring i den kommunala repartitionsbeskattningen.
Enligt en mening borde den kommunala repartitionsskatte~ utgå
såsom skatt för fastighet, skatt för näring och skatt för inkomst. De
två förstnämnda skatteformerna borde vara av objektskatts natur och
innebära, att skatt för fastighet och skatt för näring skulle utgå oberoende och vid sidan av skatt för inkomsten av fastigheten eller av näringen. Komnlittens förslag borde alltså härutinnan uppbyggas på samma
principer, som ligga till grund för 1920 års kungl. proposition.
En andra mening ville, att för den kommunala repartitionsskatten.
skulle tagas i anspråk allenast inkomsten. Endast å den borde alltså
den kommunala skattebördan, såvitt den skulle bäras genom repartitionsskatt, realiter fördelas. För inkomst av fastighet och näring skulle dock
den skärpning inträda, att inkomsten alltid skulle beräknas till minst
viss procent av fastighetens taxeringsvärde och näringens skattevärde,
d. v. s. inkomstskatten skulle för dessa förvärvskällor hava karaktär av
garantiskatt. Kommittens förslag borde alltså - frånsett garantiskatten
å näring uppbyggas på samma grunder som det år 1920 antagna
provisoriet. _
En tred.je mening överensstämde med den senast angivna utom
därutinnan, att den icke ville medgiva någon garantiskatt för näring.
Enligt denna mening borde alltså kommittens förslag helt vara av samma
principiella innebörd som 1920 års provisorium.
Med anledning av dessa meningsskiljaktigheter ansågs det nödigt
att inom kommitten uppgöra preliminära alternativa förslag, som kunde
läggas till grund för ett slutligt avgörande och hava dessa betecknats
som A-förslaget (objektskattesystem), B-förslaget (garantiskattesystemet
utsträckt även till näring) samt C-förslaget (garantiskattesystemet inskränkt
till allenast fastighet).
Vid den slutliga omprövningen har kommittens majoritet stannat
vid att till antagande förorda A-förslaget med däri under den fortsatta
behandlingen vidtagna ändringar, och föreligger alltså detta reviderade
A-förslag såsom kommittens slutliga förslag.
B-förslaget har slutligen fått förfalla.
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C-förslaget har däremot, vad angår repartitionsbeskattningen,
ordats av två kommitteledamöter (hrr Sederholm och Rune).

för~

Fastighetsbeskattning.

f.

Kommitten har under sitt arbete ej funnit anledning att till diskussion upptaga frågan om huruvida kommunalbeskattningen borde byggas väsentligen å principen »skatt efter intresse» eller å principen» skatt
efter förmåga». Kommitten har funnit detta spörsmål vara av föga prak. tisk betydelse. Kommitten har ansett att, såsom även i alla föregående
förslag faktiskt skett, hänsyn måste tagas till båda de sidor av problemet, som tagit sig uttryck i nämnda foroller. Kommunalskatten måste
fylla vissa förhandenvarande behov, och problemet blir att fördela skattesumman på kommunens skattdragande medlelnmar så rimligt och skäligt,
d. v. s. så rättvist som möjligt. Skall detta kunna ske, är det icke nog
att såsom i fråga om statssk.atten allenast spörja om skatteförmågan;
även andra synpunkter måste härvid få göra sig gällande. Inom det
relativt trånga beskattningsområde, som kommunen bildar, finnas vissa
slag av beskattningsobjekt, som äro mera intimt förbundna med kommunen än andra, vissa, som av de kommunala anordningarna kunna
hava mera omedelbart och direkt gagn än andra, vissa, som kunna förorsaka kommunen direkta kostnader i högre grad än andra; och det
måste vara rimligt och skäligt, att hänsyn tages härtill vid utmätande
av deras bidragsskyldighet till kommunen. En sådan särställning intaga
enligt A- och B-förslagen fastighet och näring inom kommunen, enligt
C-förslaget fastighet. Vidare måste beaktas nödvändigheten av att åt
kommunen anvisa vissa mera stabila beskattningsobjekt, så att icke omkastningar i konjunkturerna föranleda brist på sådana objekt och därigenom bringa oreda i kommunens ekonomi.
Kommitten har alltså utgått därifrån, att å fastigheterna inom kommunen måste i en eller annan form läggas en större ansvarighet för de
kommunala skattebehoven än å andra beskattningsobjekt. Så är det nu,
och så har det alltid varit. Kommitten framhåller, att fastigheterna
bilda det territoriella område, varav kommunen består, att de alltså stå
i ett närmare och framför allt ett mera konstant förhållande till kommunens ekonomi än andra beskattningsobjekt, samt att de måste, om och
i den mån andra skattekällor sina,. träda till för att fylla de oundgängliga behoven. I fråga åter om det sätt, varå denna fastigheternas större
ansvarighet för de kommunala behoven bör utformas, hava meningarna
inom kommitten gått i sär.
Kornmitteförslaget vill ordna fastighetsbeskattningen så, att fastig-
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heterna skola deltaga i den kommunala repartitionen med ett visst efter
taxeringsvärde åsatt repartitionstal, och att inkomsten av fastigheten
samtidigt deltager i repartitionen efter samma repartitionstal som annan
-inkomst.
C-förslaget, reservanternas förslag, vill däremot tillgodose kravet
på fastigheternas strängare ansvarighet på det sätt, att fastighetsägaren
visserligen skall deltaga i den kommunala repartitionen allenast efter den
inkomst, som fastigheten lämnat, men att denna inkomst ·skall under
alla förhållanden beräknas minst till vad som motsvarar viss procent av
taxeringsvärdet. Fastighetsägaren skall »garantera» kommunen ett visst
minimum av inkomst att beskatta, men om inkomsten överstiger detta
minimum, får han i vanlig ordning skatta för hela inkomsten men inte
mer. Skattetekniskt genomföres detta så, att fastighetsägaren får deltaga
i repartitionen efter ett enligt taxeringsvärdet åsatt repartitionstal men
vid inkomstberäkningen göra motsvarande avdrag (procentavdrag).
Kommitten inlägger i detta sammanhang en bestämd gensaga mot
en uppfattning av objektbeskattningens natur, som ofta framförts - den
nämligen, att objektbeskattning av fastighet samtidigt med en beskattning av den inkomst, som flyter av fastigheten, skulle innefatta en dubbelbeskattning. Den kommunala repartitionsskatten är, framhåller kommittent
i själva verket blott en enda skatt, som träffar de skattskyldiga efter
vars och ens repartitionstal. Kommunalskattelagens noggranna bestämmelser om fastighet, näring, inkomst, skattskyldighet och beskattningsort tu. ffi. innefatta allenast regler för utfinnande av det repartitionstal,.
efter v~lket varje kommunmedlem har att bidraga till bestridande av
kommunens utgifter. Men vid bestämmande av detta repartitionstal är
det av skäl, som ständigt upprepats i såväl kommittens som alla föregående förslag och utlåtanden, rimligt och skäligt, att hänsyn tages ej
blott till beloppet av den skattskyldiges inkomst utan även till arten av
den förvärvskälla, därur den flutit. Om det nu vid fastställande av
fastighetsägarens repartitionsskylclighet befinnes, att ett mera rimligt och
skäligt resultat kan vinnas genom att låta hans totala repartitionstal för
fastigheten sammansättas av två, nämligen ett- beräknat efter fastighetens
taxeringsvärde och ett beräknat efter inkomsten, i stället för att utan
sådan uppdelning utföras efter verklig eller beräknad inkomst i ett tal,
som då naturligtvis måste bliva så mycket högre, så kan detta icke rubriceras som en dubbelbeskattning. I talet om dubbelbeskattning ligger
alltid en misstanke om, att fastighetsägaren skulle få draga större tunga,
om hans repartitionstal bestämmes efter den förra metoden än efter den
senare. Men detta är obefogat, ty storleken av den skattebörda, som
på vare sig det ena eller andra sättet ålägges honom, har intet att göra
med metoden för repartitionstalets bestämmande utan beror av den eller-
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de siffror, som därvid åsättas. Intet hindrar, att dessa kunna bestämmas
så, att fastighet tryckes hårdare genom garantiskatt än genom objektskatt plus inkomstskatt.
Kommitten kritiserar härefter garantiskattesystemet och ut~alar, att
·den första anmärkning, som är att göra mot garantiskatten såsom skatteform är den, att garantiskatten, om och i den mån den faktiskt skall
uttagas, kommer att betunga icke fastigheterna över hela linjen utan
allenast en del av dem, nämligen de fastigheter, vilkas ägare hava den
svagaste ekonomiska ställningen, och detta desto hårdare ju sämre deras
ekonoIni är. Garantiskatten fördelar alltså skattebördan fastighetsägarna
e11zellan på ett sätt, som är rakt motsatt det, som ur rättvisans och
skatteförmågans synpunkt är öns~värt. Den fastighetsägare, som har
god ekonomi och god inkomst av sin fastighet - han har t. ex. inga
skuldräntor att betala - har ingen känning av garantiskatten, han skattar för sin verkliga inkomst och icke mer, han får till och med å denna
inkomst tillgodogöra sig ortsavdrag och allmänna avdrag. Men den
fastighetsägare, som har det ekonomiskt' trångt, och ringa inkomst av
sin fastighet - tilläventyrs hava skuldräntorna slukat denna inkomst han får betala garantiskatten för en inkomst, som han icke haft, och får
icke njuta tillgodo några ortsavdrag eller allmänna avdrag. Detta är
ofrånkomligt och ligger i själva systemet. 1920 års riksdags särskilda
utskott medgav anmärkningens befogenhet men ansåg, att det icke kunde
begäras av det inom utskottet utarbetade provisoriet, att detta skulle
lösa ett problem, 'som dittills icke blivit löst. Kommitten framhåller i
anslutning härtill lned skärpa, att borteliminerandet av ifrågavarande anmärkning är vid användandet av garantiskatt ett olösligt problem.
Objektskatten å fastighet är - i motsats till garantiskatten - alltid effektiv, men detta motväges dels därav, att den träffar samtliga fastigheter i proportion efter fastigheternas taxeringsvärden och således slås
ut på ett större antal skattdragare, dels därav, att vid inkomstberäkningen för fastighet denna inkomst skall upptagas till sitt verkliga belopp
med rätt för den skattskyldige att därvid tillgodogöra sig avdrag för
ränta å gäld, ortsavdrag och allmänna avdrag, som äro andra skattskyldiga medgivna, varefter inkomstskatten utgår allenast för det sålunda
framkomna beskattningsbara beloppet. Vilketdera beskattningssättet garantiskatt eller objektskatt vid sidan av inkomstskatt - som kan vara
fördelaktigast för fastighetsägarna som grupp betraktade, beror på de
grundtal, som åsättas för de olika skatteformerna och på ortsavdragen.
I detta hänseende är emellertid uppenbart, att, om garantiskatten skall
hava någon real betydelse för kommunernas ekonomi, så måste den sättas relativt högt, och nuvarande grundtal, 6 resp. 5 procent av fastighets
taxeringsvärde, torde snarare behöva höjas än sänkas, medan objektskat-
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ten kan hållas vid relativt måttligt grundtal. Under alla förhållanden
kommer från den enskilde fastighetsägarens synpunkt systemet objektskatt plus inkomstskatt att verka utjämnande de olika fastighetsägarna
emellan, så att den ekonomiskt starkare får betala relativt mera och den
ekonomiskt svagare relativt mindre än med garantiskattesystemet, varför
det förra systemet i högre grad än det senare är ägnat att anpassa
skatten efter skatteförmågan.
.
Vidare är mot garantiskatten att erinra, att en sådan skatt icke
åstadkommer och aldrig kan åstadkomma den differentiering i skattetrycket mellan fastighet å ena sidan och andra bes,kattningsfäremål å andra
sidan, som, enligt vad ovan är sagt, måste anses önskvärd. Den verkar
icke någon ökad beskattning av fastigheterna generellt utan allenast av
vissa fastighetsägare - helt naturligt då skatten refererar sig till inkomsten.
Vill man öppna utväg att av fastighet såsom beskattningsobjekt uttaga
en i viss mån högre andel av det kommunala skattebehovet än av andra
beskattningsföremål, är den naturliga formen härför objektbeskattning,
som över hela linjen proportionellt lika belastar fastighet utan hänsyn
till innehavarens personliga förhållanden. Endast härigenom kan ett
verkligt mått på denna högre belastning vinnas. Det är naturligtvis
icke avsett, att fastigheterna härigenom skola belastas utöver vad som
ur förut angivna synpunkter kan finnas vara skäligt och billigt; tvärtom
är det just för att kunna åstadkomma rättvisa i beskattningen de olika
.skatteobjekten emellan lika mycket som mellan de enskilda skattdragarna som objektbeskattningen är att föredraga framför garantibeskattningen. Genom objektbeskattningen kan den högre belastning,
som fastighet bör draga i den kommunala beskattningen, lämpligen uttagas och fastighetsägaren i övrigt likställas med inkomsttagaren.
Slutligen må anmärkas, att erfarenheterna från det nu gällande
kommunala skatteprovisoriet utvisa, att garantibeskattningen medför avsevärda taxeringstekniska svårigheter och olägenheter.
I fråga om bestätnmelserna för fastighets taxering innebär kommittens förslag i stort sett ett konfirlnerande av de bestämmelser, som antogas genom 1921 års förordning on1 allmän fastighetstaxering år 1922.
Till fastighet skola dock ej räknas s. k. fasta maskiner. Dessa skola
utgöra lös egendom och underkastas näringsbeskattning. Skattskyldigheten för fastighet skall enligt komlnittens förslag alltid åvila ägaren
.eller viss därmed likställd innehavare.

Näringsbeskattning.
I det av kommittens majoritet förordade skattesystemet ingår även
.skatt för näring. Kommitten anser, att inom kommunen lokaliserad
I 1 - 24493.
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narIng i väsentliga hänseenden intager en med fastighet likartad ställning
till kommunen och dess anordningar. Industriella företag föranleda ofta
en del kommunala anordningar och utgifter, som göra det ganska rimligt och skäligt, att dylika företag få i lämplig mån bidraga till de kommunala utgifterna även under år, då inkomsten därav varit ringa eller
ingen. Onl fastighet belägges med objektskatt, finner kommitten konsekvensen fordra, att även näring underkastas en likartad beskattning.
Den objektbeskattning å näring, som kommitten föreslår, är emellertid, såsom ock kraftigt betonats, av helt annan art, än den, som förut
ifrågasatts. Kommitten har alldeles avstått från att konstruera fram ett
näringsskatteobjekt, som skulle vara ett uttryck för näringens s. k. ~in
tressegemenskap» med kommunen. I stället utgår komrnitten därifrån,
att materiella tillgångar, som användas i produktionen~ tjänst och som
äro lokaliserade inom kommunen, kunna och böra underkastas objektbeskattning, evad de äro av fast eller lös egendoms natur. Liksom alltså
fastighetsskatt utgår efter fastighetens taxeringsvärde, kan och bör en
näringsskatt utgå efter det taxerade värdet av det materiella produktiva
underlag för näringen, som är av lös egendoms natur.
Enligt kommitteförslaget skall näringsskattevärde åsättas all näring,
varmed förstås jordbruk med binäringar samt rörelse eller yrke, som
drivits med användande av i rörelsen eller yrket nedlagt kapital eller
avlönad arbetskraft. Från näringsskatten undantages bl. a. skogsavverkning, drift av till allmän trafik upplåten kanal, järnväg eller spårväg,
rederirörelse, statens industriella verksamhet, som huvudsakligen avser
att tillgodose statens egna behov, statens leverans av elektrisk kraft till
statens kommunikationsverk och till statens nyssnämnda industriella verksamhet, de s. k. fria yrkena (vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet).
I näringsskattevärdet skall ingå lös egendom, som är avsedd till
stadigvarande bruk i näringen, såsom maskiner, redskap, levande och
döda inventarier, lös egendom, som är avsedd att omsättas eller förbrukas i näringen, såsom varulager, råvaror, råmaterial, hel- och halvfabrikat,
fordringar i den löpande driften, andra till näringsdriften hörande medel,
nedlagda i bank eller annorstädes. Härifrån avdragas skulder i den löpande driften, såsom varuskulder, omkostnadsskulder. I skattevärdet
inräknas icke aktier. Näringsskattevärdet utgöres sålunda, kort sagt, av
inventarier, lager och löpande fordringar med avdrag för löpande skulder i näringen. Med dessa bestämmelser för näringsskattevärdets fast~
ställande har det ansetts erforderligt att stadga en viss minimigräns för
samma värde. Det kan i en del rörelser - särskilt handelsrörelse möta svårigheter att särskilja skulder i den löpande driften från skulder,
som ha karaktär av i näringen fast investerat kapital, därest företaget
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finansieras huvudsakligen med varukrediter och växlar på kort tid. Ehuru
dessa skulder till utseendet äro löpande skulder, är det givet, att näringen icke kan drivas utan att en stor del av dessa medel faktiskt äro i
rörelsen stadigvarande investerade. Det kapital, som är nedlagt i lös
egendom till stadigvarande bruk i näringen, är givetvis i rörelsen fast
investerat. Men därjämte torde det icke vara .möjligt för näringsidkaren
att driva sitt företag utan att för den lösa egendomen, som är avsedd
att i näringen omsättas eller förbrukas (varulagret), ständigt disponera
någöt kapital, vilket således även måste anses såsom i näringen fast
investerat. Av värdet å sistnämnda lösa egendom finner kommitten
hälften böra anses vara i rörelsen fast investerat. Såsom minimigräns
för näringsskattevärdet har sålunda komrnitten fastställt hela värdet av
l?s egendom till stadigvarande bruk och halva värdet av lös egendom,
som omsättes eller förbrukas i näringen. En dylik spärr vid näringsskattevärdets fastställande innebär givetvis stora taxeringstekniska fördelar,
såsom kommitten också framhåller.
Vid bestämmande av näringsskattevärdet hava beskattningsmyndigheterna att utgå från näringsföretaget~ balansräkning, ur vilken utplockas
de olika aktiva och passiva poster, som skola ingå i skattevärdet. För
att underlätta detta arbete har kommitten utarbetat och i anvisningarna
till lagen intagit ett schema för balansräkning. Men även om balansräkningen för ett företag är uppställd enligt detta schenla, kunna vissa
justeringar av de däri upptagna posterna bliva erforderliga. Tillgångarna
i näringen skola nämligen ingå i skattevärdet med de värden, som de
vid beskattningsårets (d. v. s. inkomstårets) utgång hava enligt vedertaget affårsbruk inom det slag av näringsverksamhet, däri tillgångarna
äro nedlagda. Hava sålunda exempelvis inventarier ne~skrivits.till en
krona eller hava inga avskrIvningar alls vidtagits, skola inventarierna i
båda fallen upptagas till, sitt med normal avskrivning beräknade värde.
En enskild näringsidkare, som i sin balansräkning upptagit jämväl sina
privata aktiva och passiva, skall givetvis lämna erforderliga upplysningar,
för att alla privata poster skola kunna lämnas å sida vid skattevärdets
beräkning.
För vissa särskilda slag av näring har kommitten funnit nödigt att
.stadga särskilda regler angående skattevärdets beräkning. I jordbruk
med binäringar räknas sålunda såsom skattevärde värdet av kreatur,
jordbruksmaskiner, motorer, inventarier och annan för driften avsedd lös
egendom, men däremot icke inneliggande gröda eller andra alster av
jordbruket med binäringar, ej heller förbrukningsartiklar, råvaror eller
råmaterial. Någon beräkning av fordringar och skulder äger icke rum.
Därjämte äro särskilda regler givna för statens rörelse, för försäktlngsrörelse
och för bankrörelse. Vissa näringar, såsom entreprenad- eller byggnads-
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verksamhet, sten-, torv- och tegelindustri, stuverirörelse eller annan därmed jämförlig näring, kunna understundom drivas utan något avsevärt
däri fast investerat kapital, men dock i ganska stor omfattning. Hänsynen till kommunen har ansetts kräva, att även i dylikt fall skälig skatt
för näringen kommer kommunen till godo. Därest sålunda en beräkning
av »arbetarkapitalet» (d. v. s. antalet arbetare multiplicerat med 2 000)
ger ett högre värde än en beräkning av skattevärdet enligt huvudregeln,
skall det på arbetarantalet grundade skattevärdet läggas till grund för
beskattningen av dessa företag.
Skattskyldig för näringen är den, som drivit naringen vid beskattningsårets slut (d. v. s. det år inkomstberäkningen avser). Har näringsföretag nedlagts under beskattningsåret, skall skattevärde ej åsättas näringen. Om skattevärdet icke uppgår till 2 000 kronor, utgår icke
skatt därå.
I fråga om beskattningsorten gäller, att näringsskatt för jordbruk
med binäringar utgöres till kommun, där i skattevärdet ingående tillgångar varit befintliga. För annan näring erlägges näringsskatt till den
kommun, där näringen utövats från fast driftställe. Med fast driftställe
förstås plats, å vilken för stadigvarande bruk vid rörelsens utövande
funnits särskild anläggning eller vidtagits särskild anordning, såsom kontor, fabrik, verkstad, varunederlag, handelsbod. Med fast driftställe likställes plats, där entreprenadarbete av större omfattning drivits under
lokal ledning. Skall näringen beskattas i flera kommuner är huvudregeln
för näringsskattevärdets fördelning, att inom varje kommun, där fast
driftställe men icke huvudkontor funnits, upptages till beskattning värdet
av inom kommunen befintlig till stadigvarande bruk i näringen avsedd
lös egendom jämte halva värdet av inom kommunen befintlig lös egendom, som är avsedd att omsättas eller förbrukas i näringen, samt inom
kommun, där huvudkontor funnits, återstående delen. Varje beskattningsberättigad kommun får sålunda beskatta det såsom minimum
angivna värdet av den egendom, som finnes i kommunen och som ingår
i skattevärdet. Vad därefter kan återstå av skattevärdet beskattas i den
kommun, där huvudkontoret finnes. Denna regel innebär, att fullständig beräkning av skattevärdet skall ske endast i den kommun, där
huvudkontor finnes. I övriga kommuner behöver allenast en värdesättning av där befintliga tillgångar äga rum, vilket ju från taxeringsteknisk synpunkt varder en stor fördel. Slutligen må anmärkas, att
för vissa slag av rörelser specialstadganden för näringsskattevärdets fördelning meddelats.
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Inkomstbeskattning.
Vid den kommunala beskattningen kommer under alla förhållanden
inkomstskatten att vara den viktigaste skatteformen. Kommitten har
icke avsett att rubba det inkomstbegrepp, som ligger till grund för den
nuvarande inkomstbeskattningen. Kommitten har emellertid icke, lika
litet SOOl de nuvarande skatteförordningarna, lämnat någon uttrycklig
bestämmelse om vad som skall med inkomst förstås, utan låtit inkomstbegreppet klarläggas i första hand genom att angiva de olika förvärvskällor, av vilka en eller flera måste föreligga för att inkomst över huvud
taget skall vara för handen och sedermera för en var av dem utreda,
huru inkomsten därav skall beräknas, ·samt vidare i överensstämmelse
. med gällande skatteförfattningar genom vissa negativa bestämmelser.
De ändringar i detaljbestämmelserna för inkomstberäkningen, som
kommitten föreslår, förbigås här.
Ett spörsmål av synnerlig vikt vid den kommunala inkomstbeskattningen är frågan om den inter-kommunala beskattningen. Här förekommer ofta en konflikt mellan kommunens intresse och den skattskyldiges intresse. Om en skattskyldig har en förvärvskälla, som givit inkomst, inom en kommun och en förvärvskälla, som gått med förlust,
inom en annan kommun, ligger det givetvis i den förstnämnda kommunens intresse att få för sina behov beskatta den där influtna inkomsten
i dess helhet utan avseende å det negativa resultatet av förvärvskällan
inom den andra kommunen, med vilken den intet har att skaffa. För
den skattskyldige åter ter sig saken annorlunda. Den inkomst, av vilken
han har att gälda sin skatt, är för honom ej större än inkomsten i den
första kommunen minus förlusten i den andra. Fråga är då, vilketdera
intresset - komnlunens ~ller den skattskyldiges - som bör tillerkännas
företräde, om ej båda kunna tillgodoses.
Enligt nu gällande bestämmelser medgives vid kommunalbeskattningen avdrag från den behållna inkomsten i mantalsskrivningskommunen
för underskott, som en förvärvskälla utvisar, även om denna förvärvskälla är lokaliserad i anna1t kommun.
Kommitten har däremot ansett, att den skattskyldiges intresse skäligen kan och bör åtminstone så till vida underordnas kommunens beskattningsintresse, att kommunen ej går miste om sin beskattningsrätt
till skattskyldigs inom kommunen befintliga beskattningsföremål av den
anledning, att förvärvskälla inom annan kon1mun, som råkat vara i samma
skattskyldigs hand, lämnat negativt resultat. Kommitten har därför stannat
vid att såsom princip uppställa, att vary'e kommun skall utgöra ett SJ'älvständigt, slutet beskattningsområde. Detta innebär, att skattskyldig äger
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göra avdrag för underskott å viss förvärvskälla från inkomst av annan
förvärvskälla inom sam~na kommun. Hemortskommunen kommer dock
alltid att intaga en undantagsställning, i det att den skattskyldige där
får njuta avdrag för periodiskt understöd och försäkringsprenlier samt
för viss gäldränta.

Ortsavdrag.

!

l,

I

I

En mycket viktig men svårlöst fråga har varit den om orts- och
familjeavdragen, d. v. s. de avdrag, som skattskyldig, i förhållande till
familjens storlek, äger åtnjuta från den taxerade inkomsten.
Före det år 1920 införda provisoriet medgåvos bevillningsfria avdrag, vilka utgingo med 450 kronor, om inkomsten icke uppgick till
I 200 kronor och 300 kronor, onl inkomsten uppgick till I 200 kronor
men icke I 800 kronor. , Dessa avdrag voro sålunda jämförelsevis små
samt - vilket är det betydelsefullaste - begränsade till de minsta inkomsterna. År 1920 infördes orts- och familjeavdrag av samma typ
som förut införts i statsbeskattningen. Detta innebär att alla, oavsett
inkomstens storlek, erhålla orts- och familjeavdrag. Dessutom medräknas
den taxerade inkomsten, i den mån den överstiger avdraget men icke
dubbla avdraget, allenast till hälvten. Avdragen utgå dock vid kommunalbeskattningen endast nled hälvten av de belopp, som medgivas i statsbeskattningen. Ortsavdragen utgå vid enligt bevillningsförordningen
med 3°0-5°0 kronor, beroende på de olika dyrortsgrupperna samt
med 100 kronor för hustru och minderåriga' barn. Under dyrtiden
hava dessa avdrag procentuellt förhöjts- Denna förändring hade en
synnerligen stor betydelse för storleken av den beskattningsbara inkomsten. År 1920, d. v. s. före provisoriet, utgjorde den totala kommunalt beskattningsbara inkomsten för hela riket: för städerna (utom
Stockholm, Göteborg och Malmö) 93,1 % av den totala taxerade inkomsten
och för landsbygden 83,1 %. År 1922, då provisoriets bestämmelser
om orts- och fanliljeavdrag tillämpades, utgjorde den beskattningsbara
inkomsten i förhållande till den taxerade inkomsten allenast 69,5 % för
städerna (utom Stockholm, Göteborg och Malmö) och allenast 52,9 % för
landsbygden.
För jämförelses skull må här nän1nas, att i statsbeskattningen, där
de skattefria avdragen, såsom förut nämnts, voro större, har den totala
statligt beskattningsbara inkomsten nedgått ännu mera, så att den för
hela riket (utom de tre största städerna) utgjorde år 1922 allenast 35,7 %
och år 1923 allenast 35,9 % av den totala taxerade .inkomsten.
Den av kommitten i ett 3o-tal kommuner förrä~tade provtaxeringen
utvisar, att enligt kommittens förslag den beskattningsbara inkomsten
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inom provtazeringsko1nmunerna skulle i förhållande till den taxerade inkomsten hava år 1922 utgjort i de 5 städerna 72,4 % och i de 27 landskommunerna 59,9 %.
Beträffande den närmare utformningen av kommittens bestämmelser
om ortsavdragen må här allenast omnämnas, att avdragen för hustru och
barn icke såsom nu utgå med enahanda belopp för hela riket utan äro
olika i olika dyrortsgrupper, samt att den nu' gällande bestämmelsen om
viss reducering av den efter. orts- och familjeavdragens frånräknande
. återstående inkomsten borttagits av taxeringstekniska skäl. Ortsavdragens belopp enligt kommittens förslag äro 400-600 kronor i de olika
dyrortsgrupperna, d. v. s. - frånsett dyrtidsförhöjning - något högre
än de nuvarande. Med denna förhöjning har kommitten velat i väsentlig mån kompensera den faktiska höjning i avdragen som för närvarande
äger rum genom den föreskrivna inkomstreduceringen.

Skogsbeskattning.
Kommitten har ansett, att en skogsskatt, vilken liksom den nuvarande skogsaccisen utgår vid skogens avv'erkning och beräknas efter det
avverkade virkets rotvärde, är en mycket lämplig forIn för beskattning
av skog. Den lämnar det växande skogskapitalet fritt från skattebelastning under den tid, då det icke ger någon avkastning, och träffar, detsamtna med den oundgängliga skattetungan vid den tidpunkt, då det
realiseras och således tillgång till skattelikviden förefinnes. Den innebär
icke, såsom förhållandet understundom kan vara med en årligen utgående
beskattning å skogen, en frestelse att för undgående av skatten i förtid
avverka skogen. Den tillgodoser ock på ett synnerligen effektivt sätt
varje kommuns rätt till skatteintäkt från den skog, som avverkas inom
kommunens område.
Emellertid ger skogsaccisen, sådan den för närvarande är anordnad,
anledning till två huvudsakliga anmärkningar: Den ena: att den icke är
inordnad såsom ett organiskt led i kommunalbeskattningen utan intager
en relativt fristående ställning och endast i mycket ringa mån är beroende av skattetrycket inom den kommun, där den utgår. Den härom
nu gällande bestämmelsen, att skogsaccisen, räknat för 100 kronor av
virkets taxerade värde, skall utgå med hälvten av det belopp, som under
det år, taxeringen sker, på grund av kommunal- och kyrkostämmas beslut sammanlagt utgöres inom kommunen för 100 kronors kommunalt
skattepliktig inkomst, dock icke med mera än två för hundra av det
taxerade värdet, har praktiskt taget visat sig leda därtill, att skogsaccisen i regel utgår med sistnämnda belopp och endast undantagsvis ned-
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går därunder. Den andra: att skogsaccisen numera - då inkomst genom
skogsbruk skall till sitt verkliga belopp och utan avseende å dess förhållande till taxeringsvärdet upptagas som skattepliktig inkomst av fastighet - obestridligen innefattar en dubbelbeskattning av avkastningen
av skogskapitalet. Den nuvarande skogsaccisbeskattningen bör därför
enligt kommittens mening upphöra.
I ett förslag, som såsom kommittens förslag upptager objektskatt
å fastighet vid sidan av skatt för inkomsten därav - även den inkomst,
som härflyter av skogsbruket - kan skogsbeskattningen rationellt ordnas .
så, att objektskatten å fastighetens värde utom skogsvärdet upptages
som hittills årligen till sitt fulla belopp men objektskatten å skogsvärdet
allenast till en mindre del årligen, varemot återstoden uppsparas för att
utgå såsom skogsskatt på en gång vid skogens avverkning. Härigenom
är all dubbelbeskattning utesluten: under den tid skogen växer, får skogsägaren betala allenast en mindre del av den å skogsvärdet belöpande
objektskatten, men ersättning för denna minskning uttages såsom skogsskatt, då skogen avverkas. Denna skogsskatt kan sättas i förhållande
till utdebiteringen inom kommunen, så att den blir högre eller lägre allt
efter som utdebiteringen inom kommunen varit högre eller lägre.
I kommittens förslag till kommunalskattelag har såsom underlag
för objektbeskattningen å jordbruksfastighet - frånsett tomt- och industrivärde - föreslagits ett repartitionstal av 0,04 per 100 kronor av taxeringsvärdet. Av den enligt detta repartition5tal å skogsvärdet belöpande
skatten anser kommitten, att tre fjärdedelar lämpligen kunna anvisas att
utgå såsom skogsskatt, vadan alltså skogsvärdet skulle ingå i den allmänna repartitionen med ett repartitionstal av 0,01 per 100 kronor av
samma värde. Underlaget för skogsskatten är följaktligen enligt kommittens förslag satt till 0,03 per 100 kronor av skogsvärdet, vilket enligt
särskild utredning innebär en skattesats, som för varje 100 kronor av
avkastningens rotvärde utgör 0,3075 krona för varje per skattekrona utdebiterad krona. Denna siffra har emellertid kommitten avrundat till
0,33, d. v. s. bestämt skogsskattens belopp till en tredjedel av utdebiteringen inom kommunen, församlingen och skoldistriktet. Skälet härtill
är väsentligen det, att skogsskatten skall ersätta ej blott fastighetsskatten
å skogsvärdet utan även den objektskatt å näring, som enligt förslaget
åvilar näring i allmänhet, men från vilken skogsavverkning, evad den
sker å egen eller annans mark, är undantagen. Detta undantag från
näringsbeskattning för skogsavverkning grundas därå, att det icke ansetts
vara lämpligt att å skogsbruksnäringen lägga en realskatt av näringsskattens natur samtidigt som man å skogsavkastningen lägger en realskatt av skogsskatts natur. Det synes i stället vara att föredraga att i
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någon mån höja skogsskatten, så att den kompenserar även skogsbrukets
frihet från näringsbeskattningen.
Då skog avverkas skall sålunda skogsskatt utgå för varje 100 kronor av det avverkade virkets taxerade rotvärde med en tredjedel av det
belopp, som per skattekrona (bevillningskrona) utdebiterats under de senast förflutna fem åren inom kommunen, församlingen och skoldistriktet.
Denna medeltalsberäkning för utdebiteringen har givetvis tillkommit för
att undvika alltför stora växlingar i skogsskattens belopp från det ena
året till det andra.
Då skogsskatten, sådan den av kommitten föreslås, varder en skattekälla, som får antagas komma att i yissa kommuner flyta tämligen ojämnt,
givande ena året rikligare intäkt andra året mindre, är det från kommunens synpunkt av vikt, att denna ojämnhet så långt ske kan utjämnas.
Kommitten föreslår därför att inflytande, skogsskattemedel skola avsättas
till en fond, ur vilken bidrag må anvisas till utgifter för kommun, församling och skoldistrikt, och får sådant bidrag ej sättas högre än en
tredjedel av fondens behållning den l september det år, då bidraget anvisas, plus en tredjedel av den skogsskatt, som debiteras på grund av
samma års taxering till sådan skatt. Härigenom åstadkommes en utjämning, som i stort sett fördelar de under ett år influtna skattemedlen
tämligen jämnt på flera år.
Slutligen må framhållas, att kommittens konstruktion av skogsskatten
logiskt kräver, att även husbehovsvirket indrages under skogsbeskattningen, och har så skett i förslaget.
C-förslaget, som realt sett vill lägga den kommunala repartitionen
allenast å inkomst, har givetvis sökt anordna skogsbeskattningen efter
san1ma princip. Dess skogsbeskattriing avser alltså att träffa den inkomst,
som inflyter från skogen vid dess avverkning eller upplåtelse till avverkning, med tillägg aven viss minimigräns vid inkomstens beräkning.
Denna gräns har i förslagen satts till 60 procent av det avverkade virkets eller den till avverkning upplåtna skogens taxerade rotvärde. Med
det sålunda bestämda beloppet skall skogsinkomsten ingå i repartitionen
så som annan inkomst och avser denna beskattning att kOlnpensera den
under skogens tillväxttid för skogsvärdet åtnjutna partiella skattefriheten.
Av den under ett visst år inflytande skogsskatten får emellertid till täckande av det årets skattebehov i regel användas alleQast en tredjedel,
under det att övriga två tredjedelar skola reserveras för användning
under kommande år. Från denna skatteform undantages dock - i motsats mot vad förhållandet är i kommittens förslag - avverkning till
husbehov, vilket åter skall kompenseras med en årligen utgående skatt
å skogsvärdet, schablonmässigt beräknad efter en inkomst aven procent
å detta värde.
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Emot ett sådant sätt att anordna skogsbeskattningen gör kommitten
en hel del erinringar, av vilka här allenast må upptagas den anmärkningen, att C-förslagets skogsskatt, som ju skall vara en garantiskatt, i ganska
ringa mån motsvarar vad man hittills i allmänhet därmed avsett och
menat. Den garanterar, att skogsinkomsten de år, då den inflyter, upptages till ett visst minimibelopp - d. v. s. att avdrag för skuldräntor
m. m. ej få göras längre än till en viss gräns - men ger kommunen
ingen som helst inkolTIst från skogskapitalet de år, då avverkning till
avsalu eller inkomst av upplåtelse av avverkningsrätt ej förekommer,
frånsett givetvis den schablonmässigt beräknade inkomst, som anses motsvara husbehovsavverkningen. Men med garantiskatt förstår man ju eljest
en skatt, som utgår av ett visst förefintligt beskattningsobjekt efter en
viss beräknad inkomst utan avseende därå, om sådan inkomst faktiskt
förekommit eller icke.

Kommunal progressivskatt.
Beträffande den kommunala progressivskatten har kommitten ansett,
att densamma fortfarande bör bibehållas såsom kommunal beskattningsform. Visserligen finnas i den kommunala repartitionsskatten vissa moment, som verka i progressiv riktning, s.å att de större inkomsterna träffas
därav relativt hårdare än de mindre. Men det torde ej kunna bestridas,
att det kan vara rimligt och skäligt, att progressiviteten även inom kommunalbeskattningen göres skarpare gällande än som sker enbart genom
repartitionsskatten. I sådant hänseende kan otvivelaktigt den kommunala
progressivskatten med sin kraftiga förskjutning av skattebördan över på
de högre inkomsterna väl försvara sin plats såsom en supplementär
skatteform i kommunalskattesystemet.
Den nuvarande kommunala progressivskatten lider emellertid av
vissa brister. I sådant hänseende är att erinra, att den kommunala progressivskatten icke är avpassad efter det växlande skattetrycket inom de
olika kommunerna utan utgår efter samma skattesats för hela riket.
Denna stelhet i progressivbeskattningen finner kommitten illa överensstämma med de grunder, varå kommunalbeskattningen bör vila, och vilka
i stället kräva, ~tt även progressivskatten, s~vitt den utgår för det egna
kommunala behovet, följer skattetrycket inom kommunen och blir högre
eller lägre allt efter som detta skattetryck i övrigt är större eller mindre.
Men än mindre tillfredsställande finner kommitten nuvarande anordning vara i fråga om utjämningsandelen. Denna andel uttages för
närvarande, sedan Kungl. Maj:t förordnat huru stor del därav, som skall
effektivt utgöras, efter samma skattesats av de skattdragande inom alla
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kommuner, utan något som helst avseende å vad de hava att utgöra till
den egna kommunen. En skattskyldig inom en kotnmun med högt
skattetryck får alltså bidraga till skatteutjämningen efter samma skattesats som en skattdragande inom en kommun med lågt skattetryck.
Kommitten har därför ansett den kommunala progressivbeskattningen böra ordnas på följande sätt. Den kommunala progressivskatten
ansluter sig såsom för närvarande till den statliga inkomst- och förmögenhetsbeskattningen och utgår för. varje till sådan skatt beskattningsbart
belopp, som uppnår nuvarande minimigräns. Den utgår efter samma
för hela landet gällande skatteskalor: en för svenska aktiebolag och solidariska bankbolag och en för andra skattskyldiga. Det belopp, som enligt endera av dessa skatteskalor påföres den skattskyldige, skall av
honom i dess helhet, eventuellt efter fördelning mellan olika kommuner,
gäldas till den kommun, där skatten skall utgö~as. Av vad sålunda inflyter till kommunen i kommunal progressivskatt skall en viss del stanna
inom kommunen och användas för dess egna samt kyrkans och skolans
behov. Den kommunen sålunda tillkommande andel av progressivskatten
har kommitten ansett kunna lämpligen bestämmas till en tiondel för varje
krona eller del därav, som inom kommunen utdebiteras per skattekrona
för kommunala, kyrkliga och skoländamål. Härav varder då en följd,
att, i den mån som den kommunala utdebiteringen är högre, får kommunen tillgodonjuta en större del av vad som inflyter genom den ko~
munala progressivskatten, så att vid en utdebitering inom kommunen
av tio kronor per skattekrona hela progressivskatten får av kommunen
behållas. Vad som återstår av progressivskatt, sedan kommunens sålunda bestämda andel avgått, har kommunen att inleverera till statsverket för att användas till skatteutjämning enligt de grunder, som kunna
vara därom stadgade.
'
Spörsmålet om skatteutjämning mellan olika kommuner har kommitten icke upptagit till behandling, då utredningen häron} icke ingått i
kommittens uppdrag. Kommitten har dock ansett sig oförhindrad att
ställa medel till förfogande för en sådan utjämning.
Vad slutligen angår storleken av den kommunala progressivskatt,
som enligt kommittens förslag skulle komma att uttagas, har kommitten
ansett, att den lämpligen kan och bör begränsas till vad som för närvarande utgår såsom kommunandel. De av kommitten uppgjorda skalorna avse alltså att lämna ett ekonomiskt resultat, som i sin helhet
motsvarar samma kommunandel.
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Relativt skattetryck.

Såsom jag förut framhållit, avser en kommunalskattelag icke att
fastställa vissa skattesatser, utan den avser allenast att reglera, i vilken
proportion de olika individerna skola deltaga i betalandet av kommunens
skattebehov. Detta skattebehov beror i sin tur på de utgifter, -som de
kommunala m-yndigheterna besluta. En kommunalskattereform innebär
sålunda - i avseende åskattetungan - antingen status quo eller ock
en forskJ·utning av skattetungan från vissa skattskyldiga eller grupper av
skattskyldiga över på andra skattskyldiga eller grupper av skattskyldiga.
Vad den ene vinner förlorar den andre. Denna förskjutning åstadkommes tekniskt dels genom medgivande av större eller mindre ortsavdrag,
dels genom höjande eller sänkande av beloppet för repartitionstalen för
fastighet och näring. Genom höjning och sänkning av repartitionstal
och ortsavdrag kan nämligen det relativa skattetrycket inom kommunen
efter gottfinnande förskjutas mellan de olika grupperna skattskyldiga och
detta oberoende av vilketdera skattesystemet, som ligger till grund för
beskattningen. En sänkning av repartitionstalen för fastigh-ef innebär,
att fastigheterna komma att betala en mindre andel av kommunens hela
skattebehov till nackdel för inkomsten, liksom en höjning av repartiti?nstalen för fastighet innebär ökad belastning för fastigheterna till förmån för inkomsten. Sänkas ortsavdragens belopp, kommer den beskattningsbara inkomsten inOln kommunen att stiga, varav följer, att denna
inkomst kommer att övertaga en större andel av skattebördan inom kommunen. Höjas ortsavdragens belopp, minskas den beskattningsbara inkomsten och skattetrycket förskjutes från inkomsten.
1920 års provisorium avsåg som bekant att i huvudsak bibehålla
förutvarande kommunalskattesystem orubbat. Dock gjordes däri vissa
ändringar och tillägg, som visat sig medföra en avsevärd forskJ·utning
i den fördelning av skattebördan inom kommunerna, som förut varit rådande. I sådant hänseende är att märka för det första, att förutvarande
bestämmelser om fastighets beskattning efter en schablonmässigt beräknad inkomst av 6 resp. 5 procent av fastighetens taxeringsvärde utbyttes mot bestämmelsen, att inkomst av fastighet skall beskattas till sitt
fulla genom taxering i vanlig ordning utrönta belopp, dock med en viss
minimigräns, 6 resp. 5 % av taxeringsvärdet. För det andra stadgades
genom provisoriet rätt att vid beräkning av inkomst i allmänhet inom
mantalsskrivningskommunen tillgodonjuta s. k. allmänna avdrag, d. v. s.
avdrag för sådan gäldränta, som ej avgått vid inkomstberäkningen av
viss förvärvskälla, vissa förluster, försäkringspremier och periodiskt understöd, vilket allt förut ej varit medgivet. För det tredje infördes i
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kommunalbeskattningen orts- och familjeavdrag av samma typ som i
statsbeskattningen jämte därmed sammanhängande reducering av viss del
av den återstående taxerade inkomsten.
Vid den provtaxering, vilken, såsom förut nämnts, verkställts inom
kommitten, har bl. a. utretts den samlade skattebördans fördelning inom
provtaxeringskommunerna å forvärvskällorna fastighet, rörelse eller yrke
och annan förvärvskälla. .Enligt denna utredning, som i vissa delar grun-.
dats å kalkyler, har i de 27 landskommunerna (sammanförda) skattebördan, exklusive skogsaccisen, för fastighet ökats från 18,8 % enligt beskattningsreglerna före provisoriet till 33 % enligt nu gällande provisoriebestämmelser, för rörelse eller yrke ökats från 10,9 % till 12,2 % och för
annan forvärvskälla minskats från 7°,3 % till 54,8 %. I de 5 städerna
(sammanförda) har skattebördan för .fastighet ökats. från 6,7 % till 9,4 %,
för rörelse elIer yrke ökats från 26,2 % till 3 I ,8 % och för annan jörvärvskälla minskats från 67,1 % till 58,8 %. Denna förskjutning av skattebördan från annan förvärvskälla över på fastighet och rörelse eller yrke
är huvudsakligen att återföra på de år 1920 införda orts- och familj eavdragen.
Kommitten har funnit denna förskjutning av skattebördan - särskilt med hänsyn till den underbeskattning av jordbruksfastighet, som
under tiden före provisoriet otvivelaktigt varit rådande - i stort sett
böra konfirmeras.
Kommitten har därför föreslagit följande repartitionstal, nämligen
för jordbruksfastighet: jordbruksvärde 0,04, tomt- och industrivärde 0,03
och skogsvärde 0,01 samt för annan fastighet 0,03, allt per 100 kronors
taxeringsvärde, för näring 0,03 per 100 kronors näringsskattevärde samt
för inkomst 1,00 per 100 kronors inkomst. Enligt kommittens förslag,
inklusive skogsskatten, skulle i de provtaxerade landskomn-zunerna å fastighet falla 32,4 ~~ av skattebördan, å rörelse eller yrke 13,5 % och å
annan forvärvskälla 54,1 % samt i de provtaxerade städerna å fastighet
7,9 %, å rörelse eller yrke 35,1 % och å annan fÖ1;värvskälla 57 %. Av
ovanstående siffror framgår, att skattetryckets fördelning å dessa tre
forvärvskällor enligt kommittens förslag icke mycket skiljer sig från
skattetryckets fördelning enligt provisoriets bestämmelser. Dock synes
med kommittens förslag en viss tendens framträda att i någon mån lätta
skattetrycket för fastighet och för inkomst av tjänst och arbetsanställning nI. m. men däremot öka detsalnma för rörelse och yrke. Mera
märkbart framträder denna tendens i städerna. Men skillnaden är dock
enligt kommittens mening icke av någon synnerlig betydelse.
I fråga om repartitionstalen påpekar kommitten slutligen, att kommitten vid deras fastställande icke tagit någon hänsyn till den belastning, som de kommunala beskattningsföremålen måste underkastas för
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fyllande av de sekundära kommunernas - särskilt landstingets och vägskattebehov. Vid det slutliga fastställandet av
hållningsdistriktets . repartitionstalen bör hänsyn tagas till den totala belastningen i båda
nämnda hänseenden, och det är därför möjligt, att vid ett samtidigt bedömande av vad som kan och bör läggas å ett visst beskattningsföremål en förskjutning av de föreslagna repartitionstalen i ena eller andra
riktningen kan finnas vara av behovet påkallad. Härom kan emellertid,
säger kommitten, något omdöme icke uttalas, innaI?- förslag till sekundärkommunernas beskattning föreligger.
Härefter yttrade sig:
Godsägaren G. Sederholm. Då jag inom kommitten reserverat mig
i avseende å själva den grundläggande punkten i kommittens betänkande,
garantibeskattning eller fristående objektbeskattning, skall jag be att något
närmare få motivera min ståndpunkt.
Som inledaren påpekade, är ett av de viktigaste skälen, varför man
velat belägga fastighet och även näring med. en särskild b~skattning utöver
inkomstbeskattningen, att man nlåste bereda kommunerna en mera stabil tillgång på beskattningsföremål, så att kommunerna icke i händelse av felslagen
skörd eller depression på fastighetsmarknaden riskera, att beskattningsföremålen
försvinna, varigenom oreda också skulle uppstå i kommunernas affärer. Då
man ser sig om var man skall lägga denna extra beskattning utöver inkomstbeskattningen, faller blicken genast på fastigheterna, dels därför att dessa
äro knutna vid kommunerna på ett vida fastare och varaktigare sätt än andra
beskattningsföremål, dels därför att de åtminstone i viss mån kunna anses
draga större nytta av de kommunala institutionerna. Härtill kan man dess-'
utom lägga ett tredje skäl av historisk natur, nämligen att det under de
senaste hundra åren påvilat fastigheterna en sådan extra börda, och att deras
värden hava blivit fixerade nled hänsyn härtill. Jag måste däremot på det
allra bestämdaste avvisa ett fjärde skäl, som kommitten har anfört, om ock
i andra hand, nämligen att inkomst av jordbruksfastighet skulle vara skattekraftigare än annan inkomst, och att sådan fastighet med anledning därav
borde kunna bära ett större antal skattekronor. Om jordbrukets skattekronor
icke äro upptagna till sitt rätta belopp, är detta naturligtvis riktigt, men
äro de rätt upptagna, vill jag bestämt hävda, att de icke äro skattekraftigare än andra. Det är endast på grundval av intresseprincipen, som jordbruksfastighet bör bidraga till· kommunen på ett annat sätt än andra, icke på
grund av större skattekraft.
Enligt kommittemajoritetens förslag, A-förslaget, skall den eftersträvade
ökade .stabiliteten i kommunernas finanser vinnas därigenonl, att innehavare
av fastighet och även av näring få deltaga i repartitionen med ett visst antal skattekronor, som icke ha underlag i verklig inkomst utan endast i tillvaron av själva dessa beskattningsföremål, fastighet och näring. Detsamma
gäller, dock endast partiellt, reservanternas garantiskatteförslag. Enligt detta
förslag, C-förslaget, skola fastigheter påföras vissa skattekronor utan underlag
av verklig inkomst endast i det fall, att den garantigräns för inkomsten, som
blivit satt för fastigheten i förhållande till dess taxeringsvärde, icke har blivit
uppnådd. Enligt A-förslaget får fastighet alltså skatta dels för inkomsten,
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vilken skatt beräknas precis på samma sätt som för annan fastighet, dels för
fastighetens kapitalvärde oberoende av något som helst inkomstunderlag. Enligt C-förslaget tas denna senare beskattning på fastigheten endast i anspråk,
när inkomsten av fastigheten icke har uppnått garantigränsen.
Om jag nu särskilt tänker på jordbruksfastighet, är den inkomst, som
ägaren bereder sig av densamma, av flera olika slag. Det är dels den inkomst, han erhåller genom det arbete, han själv nedlägger på fastigheten,
dels den ränteavkastning, som han erhåller på det egna kapital, som han
nedlagt i fastigheten, dels även företagarvinst. Värdet av det personliga arbete, han nedlägger på fastigheten, står givetvis icke i direkt förhållande till
fastighetens storlek. På en mindre jordbruksfastighet kan ägaren med hjälp
av sin familj själv utföra allt det arbete, som behövs, och hans inkomst av
eget arbete utgör i detta fall en betydande del av hela inkomsten. Antag
t. ex., att ägaren till ett småbruk, som är taxerat till I I 000 kronors värde,
utför ett arbete, som kan uppskattas till omkring I 800 kronor, d. v. s. motsvarande vad en statdräng förtjänar, så utgör denna inkomst ej mindre än
16 % av fastighetens taxeringsvärde, alltså långt mera än de 6 %, som garantiskatten fordrar. Tar jag däremot ett storbruk, som är taxerat till 100 000
kronor, och antar att ägaren utför ett arbete, som kan värderas till 3 000
kronor, blir detta icke mer än 3 % av fastighetens värde. Den personliga
arbetsförtjänsten motsvarar alltså för den mindre jordbrukaren flera gånger
om den inkomst, som garantiskatten fordrar, men för gen större jordbrukaren
endast en del av denna inkomst. Jag har i det exempel, jag valde, ändå
icke räknat småbrukaren till godo någon som helst inkomst i form av ränta
på det kapital, han nedlagt i fastigheten, än mindre någon företagarvinst.
Man har gentemot C-förslaget invänt, att det medför den risken, att
en skuldsatt jordbrukare icke kommer upp till den inkomst, som garantiskatten fordrar, och att han i så fall kommer att få skatta för en inkomst,
som han icke har. Detta förhållande kommer dock praktiskt taget aldrig
att inträffa för en småbrukare. För den större jordbrukaren kan det möjligen
inträffa men endast under synnerligen ogynnsamma förhållanden. Naturligtvis
kan det inträffa, om taxeringen är för låg i förhållande till den verkliga inkomsten, men då bringar just C-förslaget beskattningen i närmare överensstämmelse med den verkliga inkomsten.
Hur ställa sig nu A-förslaget och C-förslaget till varandra i fråga om
belastningen? Enligt A-förslaget får ägare av jordbruksfastighet först skatta
för ett belopp, motsvarande 4 % av fastigp.etens taxeringsvärde, oberoende av
om fastigheten har lämnat någon inkomst eller icke, samt får dessutom er, lägga en 'objektskatt på inventarievärdet. Om jag utgår ifrån, att detta motsvarar ungefär halva taxeringsvärdet, kommer den sammanlagda objektskatten
enligt A-förslaget att uppgå till 5,5 % av taxeringsvärdet. Även om jordbrukaren icke alls har någon inkonlst av sin fastighet, påföres han i alla fall
enligt A-förslaget 5,5 skatteöre per 100 kronors taxeringsvärde. Härtill kommer sedan skatt för inkomst på samma sätt som för andra inkomsttagare.
Enligt C-förslaget får ägaren av jordbruksfastighet, då han icke har någon
inkomst, skatta för 6 % av taxeringsvärdet. Så länge hans inkomst icke
överstiger dessa 6 %, är skatten densamma, och det är först då inkomsten
överstiger 6 % av taxeringsvärdet, som han påföres ett större antal skattekronor. Så snart ägaren har en inkomst, uppgående till endast en bråkdel
av I %, medför A~förslaget en hårdare beskattning än C-förslaget. Vad jag
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här sagt om jordbruksfastighet gäller även en fastighetsägare i stad. Även
denne beskattas enligt A-förslaget hårdare än enligt C-förslaget.
Inledaren framhöll, att beskattnings förslaget icke innebure någon dubbelbeskattning. Ja, det beror nog på vad man menar med dubbelbeskattning.
Om samma inkomst hos en vanlig inkomsttagare belastas lned låt mig säga
6 skatteören och hos en jordbrukare med 10 skatteören, kan man ju alltid
säga, att detta icke är någon dubbelbeskattning, men det blir i så fall endast en tvist om ord. Faktiskt blir det ju en mycket hårdare beskattning
av jordbrukaren än av inkomsttagaren. Inledaren påstod visserligen, att repartitionsformen icke utgjorde något hinder för att fastighetsägare och vanliga
inkomsttagare skulle drabbas lika hårt. Det är dock alldeles omöjligt att
göra en sådan avvägning av inkomst- och objektskatterna, om man utgår
ifrån att inkomstskatten skall vara densamma för alla inkomsttagare, och
man sedan lägger på en extra skatt på innehavare av fastighet.
Enligt C-förslaget vinner man garantien för att kommunen får tillräckliga skatteinkomster på det för fastighetsägaren lindrigaste sättet, därför att
garan.tiskatten tas icke ut i andra fall än där fastighetsinkomsten icke uppgår
till garantibeloppet. A-förslaget tar däremot ut garantibeloppet, vare sig det
behövs eller ej. Skulle man med användande av systemet med en fristående
objektskatt söka få fram samma belastning som man erhåller genom garantiskatten, skulle man vara nödsakad att sänka objektskatten till ett så lågt belopp som 1 % eller något sådant, men i så fall vunne man icke syftet med
den fristående objektskatten, nämligen att bereda kommunerna erforderlig
jämnhet i inkomsterna. I A-förslaget föreslås också en skattesats av 4 %,
Inen därigenom kommer man upp till en högre beskattning än som enligt
mitt förmenande är rättvis eller riktig.
Inledaren har statistiskt visat, att provisoriet, som ju i huvudsak överensstämmer med C-förslaget, har lagt 33 % av skattebördan på fastigheterna,
och att kommittens förslag' inklusive skogsskatt skulle motsvara 32,4 %, alltså
ungefär lika mycket i båda fallen. Detta strider ju mot mitt nyss gjorda påstående, att provisoriets bestämmelser skulle medföra en lindrigare beskattning än A-förslagets. Jag påpekade emellertid förut, att när inkomsten av
jordbruk är mycket låg, eller när taxeringen är för låg, närma sig de båda
förslagen varandra. De statistiska uppgifterna bygga på den provtaxering,
som ägde rum år 1922, och den hänför sig alltså till inkomster, deklarerade
för år 192 I, ett år, som ifråga om jordbrukets räntabilitet var det sämsta på
mycket länge. Vissa utredningar härom finnas publicerade i ett arbete av
dr Höijer, »Sveriges jordbruk», av vilket arbete framgår, att medelräntabiliteten år 192 1 för de jordbruk, som blivit kontrollerade, icke utgjorde mer
än 1,12 %. Här är alltså en förklaring till att A-förslaget och provisoriet
detta år komma så nära varandra. Det är givetvis omöjligt för jordbruket
att kunna existera med en medel förräntning på allenast l %. Ett sådant
förhållande måste i en eller annan form taga sig uttryck i en reaktion, så
att fastighetsägarna verkligen kunna till gällande räntefot förränta det kapital,
sorn är investerat i jordbruket. Förutsätter jag, att jordbrukets avkastning
kommer upp så högt, att fastighetsägaren får ersättning för sitt arbete och
får låt mig säga 5 % å sitt eget i fastigheten insatta kapital, kommer A-förslaget att. medföra en betydande ökning av antalet skattekronor i jämförelse
med vad som blev fallet ett så exceptionellt år som 192 I.
Inledaren påpekade det mycket riktiga förhållandet, att en ökning av
antalet skattekronor icke behöver. medföra en ökning av den skattebörda,
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soro påvilar de skattedragande, utan att det endast blir en skatteökning, då
antalet skattekronor för en skattedragande stiger relativt mera än för andra.
Om det nu förhåller sig så, att de övriga skattedragande utgöra omkring
7o % och att det för dessa icke sker någon beskattning utan underlag· av
verklig inkomst, kotutner i alla fall i genomsnitt stegringen av antalet skattekronor för fastigheterna att medföra en om icke lika stor så dock tillnärmelsevis lika stor ökning av skattetrycket på fastighetsägarna. Det kommer givetyis att växla oerhört i olika kommuner, därför att det beror på den procent,
varm~d fastighetsägarna ingå i kommunen. Det finns kommuner, där deras
antal utgör 5o %, och det finns andra, där antalet går ned till några få
procent.. Till följd härav kommer det ökade skattetrycket att drabba fastighetsägarna mycket ojämnt i olika kommuner, och. det kommer säkerligen icke
alls att drabba vederbörande med någon hänsyn till vad hån tål. vid.
Det talades rätt mycket i inledningsföredraget om. den skuldsattes ställning. Med de repartitionstal, som kommitten föreslår, kommer emellertid
den skuldsatte icke att få någon lindring, utan resultatet blir endast, att
andra skattskyldiga, som ha det något bättre ställt, och särskilt de mindre
jordbrukarna, komma att få ett extra tillskott till den inkonlstskatt, som de
skola betala.
Jag har ävenledes reserverat mig ifråga om kommittens förslag till
näringsskatt. Jag har nog ansett, att det vore önskvärt och riktigt, om man
kunde få näringarna att bidraga till garantien för komulunernas .finanser på
samma sätt som fastigheterna. Samma skäl, som tala för att fastighetsägaren
skall bidraga till denna garanti, tala även för att samma skyldighet bör påvila näringsidkaren. Det gäller då att finna en både praktiskt' framkomlig
och rättvis grund för bestämmande av detta bidrag, men jag anser icke, att
kommitten har lyckats härutinnan. Den har icke lyckats, därför att det förslag, som här föreligger, icke tar någon hänsyn till olika arter av näringsidkare och deras olika behov av kapital. Man har icke lyckats finna ett mått
på det samband med kommunen, som de olika näringsgrenarna ha och som borde
luäta deras ansvar till kommunen. Man har i stället som utgångspunkt tagit det i
rörelsen investerade lösa kapitalet. Förslaget innebär alltså ett slags kapitalskatt.
Jag kan som exempel taga en slaktare och en innehavare aven manufakturaffär. Slaktaren omsätter sitt lager två il tre gånger i veckan, han har
ett mycket litet' Jager och följaktligen också ett mycket litet kapitalbehov.
Han får därför ingen eller en mycket liten näringsskatt, ehuru han' kanske
har en mycket lukrativ affär, sonl är fast knuten till kommunen. Ägaren till
nlanufakturaffären måste däremot ligga inne nled ett stort lager, som omsättes två, tre gånger onl året, och han får följaktligen en mycket högre
näringsskatt i förhållande till affärens avkastning.
Inolu kommitten hava olika förslag till näringsskatt varit uppe, men de
ha strandat på omöjligheten att genomföra delu. Även det förslag, som
kommitten har stannat för, kommer emellertid att medföra högst betydande
svårigheter i sin tillämpning. Till grund för näringsskatten skall läggas värdet
av de inventarier, som äro knutna vid näringen, vilka skola uppskattas till
ett objektivt ·värde. Värdet får sålunda vara varken nedskrivet, som ett starkt
Vederbörande skattemyndigheter skola
bolag kan göra, eller uppskrivet.
kontrollera, att detta inventarievärde är riktigt. Vidare skall till grund för
beskattningen ligga värdet av de råvaror och lager, som finnas i rörelsen,
och det kan ju gå något lättare att få en till förlitlig uppgift däroln. Slutligen
12-24493.
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skall även uppgift lämnas om det rörelsekapital, som finnes investerat i rörelsen såsom löst kapital. Det blir naturligtvis svårt att få fram en· riktig
uppgift härom och att skilja detta kapital från det kapital, som är mera
fast investerat i rörelsen. Från detta skola så skulderna dras av. Jag skall
be att i det hänseendet få hänvisa till vad som på sid. 394 i kommittens
betänkande säges on1 »Skulder i den löpande driften». Av vad kommitten
där anför, framgår klart och tydligt, hur svårt det blir för den skattskyldige
att verkligen avgöra, vilka skulder han får draga utav och vilka han icke
får draga utav. Gäller det en något sammansatt affär, blir det omöjligt för
honom att verkligen vara säker på att han skriver under en riktig deklaration,
och jag trotsar taxeringsmyndigheterna, 0111 de misstänka en skattskyldig att
ha förfarit oriktigt, att verkligen kunna bevisa, att han gjort det och i vilken
utsträckning.
lvlan måste ställa den ovillkorliga fordran, när man skall gå fram nled
en ny lagstiftning, att det blir möjligt för de skattskyldiga att fullgöra sina
skyldigheter. Hela taxeringsväsendet är ju för närvarande så fullt av uppgifter, .att jag tror, att man ligger bra nära eller till och med på andra sidan
om bristningsgränsen, och under sådana förhållanden kan det väl knappast
anses riktigt att nu kon1ma med mera i den vägen. Visserligen har man,'
som inledaren påpekade, infört en spärr, son1 i vissa fall kan förenkla saken,
men .detta kommer säkerligen icke att bidraga till en ökad rättvisa i beskattningen.
Med avseende på såväl näringsskatten son1 fastighetsskatten vill jag
säga, att de otvivelaktigt komma att medföra en ökning av antalet skattekronor för fastighetsägare och näringsidkare utöver vad som skulle bliva fallet
lned C-förslaget eller det nuvarande provisoriet, och att de därför komnla
att ll1edföra en övervältring aven del av skattebördan från inkomsttagarna
på fastighetsägarna.' Men har då vårt näringsliv, såväl jordbruk som andra
näringar,. en sådan ställning, att en dylik övervältring för närvarande kan
försvaras?
J ag har även reserverat n1ig i vissa delar med avseende å progressivskatten. Kommitten har där föreslagit, att man borde' stanna vid de 7 5 %
såsom grundtal för den progressivskatt, som skulle utdebiteras, men att kOlnluunerna i varje fall, oberoende av skattetrycket, skulle få uttaga detta, belopp av de skattskyldiga. I instruktionen för kommitten sägs det tydligt ifrån}
att skatteutjämning icke ingår i kommittens uppdrag. Kommittemajoriteten
har, tolkat detta så, att själva utformandet av lagbestämmelser i detta -hänseende undantagits från kon1mittens ·uppdrag, men att kommitten ändå borde
bereda tillgång till medel för utjämningsändamål. Jag har icke kunnat biträda denna uppfattning. Jag har ansett, att kommitten icke heller bort ingå
på frågan om beredande av nledel för utjän1ningsändamål åt statsverket, utan att
den kommunala progressivskatten helt och hållet borde tillfalla kommunerna. Jag
anser det därvid .vara rättvist och riktigt, att såväl de skattedragare, som bära
repartitionsskatt, som de skattedragare, som bära progressivskatt, skola ha motsvarande känning av ett hårt eller lindrigt skattetryck i· kOlll1nunen. Enligt kOlllmittens förslag får kotJzmttne?z endast behålla en viss del av progressivskatten, S0111
står i relation till skattetrycket, men även skattedragaren bör ha fördelen av ett
lågt och nackdelen av ett högt skattetryck. I den reservation, som j ag ha r
biträtt, har detta ordnats så, att av progressivskattens grundbelopp får icke uttagas Iller än vad som står i den av inledaren omnämnda proportionen till skattetrycket i komnlunen. Progressivskattedragaren får på detta sätt samlna för-
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del sonl repartiansskattedragaren av att· bö i en kommun' med -lågt skattetryck.
Däremot får han i en kommun med högt skattetryck till och' med betala
mer än grundbeloppet, om utdebiteringen uppgår till mer än la kronor. Dock
har i detta hänseende satts en begränsning uppåt till I 5o 96. Om det förslag,
som kommittenlajoriteten har stannat fÖi-, hade tillälnpats under de sista två
åren, skulle det ha tillfört -statskassan två miljoner mer än vad 'som behövdes
för utjämningsändamål. Men att pålägga en skatt, som icke är avvägd
efter behovet utan sonl kan bli -större, synes mig -icke vara rationellt.
Inledaren' sade, att C· förslagets skogsskatt icke lnedföi"de någon avsevärd
garanti. Det vill jag dock icke medge. De produktionsnledel, SOUl betinga
skogens avkastning, äro dels själva skogsmarken, dels även den växande skogen. Enligt nuvarande grunder ingår skogsmarken i detta komplex med 18 96
och skogen med -övriga 82 '%. Genom att C-förslaget lägger garantiskatt dels
på värdet a v skogsmarken, dels på den del av skogskapitalet, som motsvarar
husbehovsvirket, blir inemot en tredjedel av detta produktionsmedel belagd
nled garantiskatt. Återstående 2/3 bliva belagda med skatt endast på själva
.avkastningen, och där kan naturligtvis icke vinnas samma järrinheL Precis
.salnma sak gäller emellertid A-förslaget. Icke heller där vinner man samma
jämnhet i inkomsterna som om man lade -beskattningen direkt på skogskapitalet. Så starka skäl hava: emellertid talat! enlöt detta, att man i bägge förslagen ansett sig nödsakad att avstå därifrån och i stället sökt vinna skogsskattens utjämning på annat sätt.
Jag vill till sist påpeka en skillnad mellan A-förslaget och C-förslaget,
som kanske icke är så väsentlig i princip, men som nog i praktiken kommer
att få ej ringa betydelse. A-förslaget har nän1ligen belagt även husbehovsvirket med skogsskatt. Det kommer säkerligen att bli nära nog omöjligt att
genomföra detta rättvist och på -ett sådant sätt, -att den skattskyldige verkligen
_kan' fullgöra sin deklarationsskyldighet på ett riktigt sätt. . C-förslaget har
därenlot velat beskatta husbehovsvirket genom en skatt på skogskapitalet.
Byråchefen dr C. Kuylenstierna. Jag har tillåtit lnig anteckna en
del reflexioner, som jag antagit skulle kunna ha ett visst värde för att föra
kommunalskattefrågan vidare. Ty det förhåller sig ju 'så, att det föreliggande
kommunalskatteförslaget endast är en etapp på. vägen till den stora frågans
-slutliga lösning. På grund av min ställning som ämbetsman, som har att
-syssla just med denna sak, kan jag icke framlägga någon egen uppfattning
- ' alla förslag skola samvetsgrant: prövas -:- utan Jag har endast tänkt utmejsla några· av de frågor, som här uppkomn1a.
KomlTIunalskattekomnlittens förslag är inskränkt såtillvida, att komn1itten
endast haft att behandla frågan om prin1ärkommunernas beskattning. Men
när frågan tages upp år 1926, måste detta ske på en .vidare bas. Ut01l1
taxerings- och möjligen också uppbördsförfarandet lnåste~ nlan' då också taga
upp. frågan om skatteutjämning och även vägskattefrågall..
En fullt rationell lösning av kommunalskattefrågan, om en sådan över
huvud taget är möjlig,' skulle förutsätta, att den nuvarande kommunbildningen
vore i alla avseenden fullt riktig, fullt avpassad för olika kommunala ändamål,
så att det för vart och ett av dessa funnes lagonl stora kommuner. S.å är
emellertid icke fallet. En rationell fattigvårctskommun eller rationell kyrko-komnlun eller rationell skolkommun .skulle utan tvivel i lnånga fall se helt
annorlunda ut än vad den för närvarande gör. Ifråga om kyrko- och skolväsen finns det visserligen avvikelser från de normala kommunerna, men dessa
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avvikelser äro mycket små. Den lagstiftning, som avsett att medge n1öjlighet
att bilda särskilda fattigvårdssamhällen och särskilda kommunalförbund för övrigt utan självständig beskattningsrätt - har haft en mycket ringa betydelse, och detta är i själva verket också förklarligt. Det skulle bliva opraktiskt och föga ändamålsenligt att bilda ett stort antal specialkolnmuner för
särskilda ändamål. Utvecklingen i främmande länder, exempelvis England,
har gått i rakt lllotsatt riktning. Där fanns förr en mängd specialkommuner,
men man har funnit det lned sin fördel förenligt att alltInera sammanslå de
kommunala uppgifterna till vissa enheter. Man har alltså fått taga de olägenheter, som äro förenade med att kommunbildningen icke alltid fullt lälnpar
sig för de uppgifter, som man ålägger kOlnmunen.
Härmed är jag inne på en fråga, där jag för övrigt har att modifiera
en uppfattning, som jag en gång tidigare har uttalat i tryck, nämligen om
fattigvårds-, skol· ·och kyrkokostnaderna såsom egentligen avseende statsändamål. Det sägs ju mycket ofta, att dessa uppgifter äro statsändamål, och att
man därför bör förfara på det och det sättet. Har emellertid staten sagt,
att dessa ändamål äro kommunala ändamål, ja, då äro de också kommunala
ändamål och icke statliga. Kommunala äro just de uppgifter, som staten i
mer eller mindre generellt utformade bestämmelser har sagt skol a vara korn~
munala, och kommunala äro endast sådana uppgifter.. Man kan möjligen
säga, att staten lämpligen kunnat erkänna nu ifrågavarande uppgifter såsom
statsändamål, men det har staten icke gjort. Staten har i stället sagt, att den
och ·den trakten skall taga hand om sina fattiga eller ordna sin skola. Staten
ålägger exempelvis på samma sätt arbetsgivarna i riket att försäkra sina arbetare mot .olycksfall i. arbete. Hade staten icke gjort det, skulle troligen i
alla fall åtskilliga arbetsgivare ha försäkrat sina arbetare. På samma sätt
skulle folket i olika delar av landet säkerligen även utan statens påbud ha
slagit sig tillsammans för att taga hand om sina fattiga eller för att hålla
skola för barnen. Att så staten kommer och uttrycker sitt gillande av att
så sker och rent av säger, att så skall ske, betyder i och för sig icke, att
staten erkänner sig hOa någon skyldighet att moraliskt svara för det hela.
Om staten däremot ställer· så illa till, att staten av fullt förnuftiga, praktiska skäl, som jag nyss har antytt, på ett luindre rättvist sätt utmäter den
trakt eller den menighet,. som har att svara för skyldigheten 'att underhålla
fattiga eller att hålla skola, kan man säga, att staten har en plikt att söka
undanröja denna Obillighet. Detta kan ske genom skatteutjämning. Denna
skatteutjämning kan staten själv betala, men det är icke självklart, att staten
skall göra det. Den kan också låta den orättvist gynnade komn1unen betala
till den orättvist· betungade. I vissa fall kan åläggandet för komlnunen, utan
att bero på ett felaktigt eller obilligt utmätande, ändå te sig obilligt, därför
att staten fordrar mera än som ur kommunens synpunkt är rimligt. Då bör
staten taga kostnaderna på sig eller bidraga till kostnaderna, och det gör i
själva verket staten också i stor utsträckning. Jag erinrar endast om bidragen
till lärarlönerna.
Det är också möjligt, att lllan av praktiska skäl icke kan eller vill skapa
ett sådant skattesystem, SOlll bevarar åt en viss kommun de beskattningsföremål, vilka enligt de grunder, man~ principiellt enat sig om, borde tillhöra
kommunen. Det kan bli: för stora taxeringstekniska svårigheter, så att man
får taga en del olägenheter av den anledningen. Även av denna grund kan
en skatteutjämning vara motiverad. Här vore alldeles givet det mest rationella att låta de orättvist gynnade kommunerna betala till de orättvist be-
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tungade. Har alltså en konlmun fått ett beskattningsföremål i stället för en
.annan, vore det rimligt lned ett slags clearingförfarande mellan dem.
Men försök att fastslå, vilka kommuner som äro orättvist gynnade eller
betungade l Den förra svårigheten, att bestämma .vilka kommuner som äro
orättvist gynnade, kan man komma undan utan alltför stora olägenheter genom
att antingen låta staten betala det hela eller genom att låta vissa schablonmässigt valda. kommuner göra sammanskott för ändamålet. Den första utvägen, att låta staten betala, tillämpas i själva verket nu. Den kommunala
progressivskattens utjämningsandel är utmätt sonl en statsskatt, fastän den benämnes kommunalskatt, uppbäres av konlmunerna och konstitutionellt. är en
kommun~lskatt. Det andra alternativet, att låta vissa kommuner betala, har
valts av kommunalskattekommittens majoritet.
'\l ärre är det att lösa frågan om vilka kommuner som äro att anse såsonl orättvist betungade. Att här gå efter en schablon är farligt. Det kan
nämligen och måste nästan ofelbart leda till kommunal. misshushållning, såvida de bidrag, som skola betalas, äro av någon som helst betydelse. Erfarenheten visar detta. Vi ha nu en sådan schablonmässig skatteutjämning,
kanske icke fullt så dålig, som många tyckas tro, men i alla fall ingalunda
tillfredsställande. Vi stå här inför en mycket svår fråga. Uppslag finnas
givetvis till. dess lösning, men Oln vilka man ingalunda a priori kan säga,
att de innebära den rätta lösningen. De uppslag, som kunna framkomma i
denna fråga, mottagas därför Il1ed största tacksamhet, och givetvis komnla de
att ägnas allt beaktande.
Rörande själva kon1nJunalskattefrågan skulle jag vilja fastslå följande.
Alla äro ense om att en komnlunal objektbeskattning är nödvändig.
Endast två forlner för densamma ha ifrågasatts. Objektbeskattningen kan antingen utbildas såsom en fristående objektskatt eller också som en sådan
objektskatt, som innebär ett slags garantibeskattning. Objektskatten utgör vid
garantibeskattningen just det belopp, varmed garantien tas i anspråk. Om
sistnämnda belopp slås ut på alla fastigheter efter deras taxeringsvärde jag frånser här näringsskatten, SOln i detta sammanhang kan förbigås - har.
jag i själva verket en fristående objektskatt utan att skattebördans fördelning
mellan å ena sidan objekten och å andra sidan övriga beskattningsföremål
har rubbats. J\1an kan med andra ord utmäta de båda slagen av beskattning
så, att skatterna för kommunerna i genomsnitt träffa å ena sidan objekten,
å andra sidan övriga beskattningsföremål precis lika. Intetdera systemet kan
därför sägas såsom sådant alltför hårt träffa vissa grupper av skattskyldiga.
Det är på det fastställda jämförelsetalet det kommer an.
Det lärer vara ställt uton) allt tvivel, att en fristående objektbeskattning
åstadkommer en rättvisare fördelning mellan objekten inbördes än garantibeskattningen. Den fristående objektbeskattningen har också påtagliga skattetekniska företräden framför garantibeskattningen. Spörsmålet blir här följande:
Den synpunkt, som föranlett, att man är överens om att en objektbeskattning
behövs, är den, att det för' beskattningen erfordras stadiga, av konjunkturerna
oberoende beskattningsföremål. Med andra ord, kommunen behöver en garanti
för att beskattningsfören1ål alltid skola finnas. Då frågas: innebär en fristående obiektskatt, som ej är orättvist hög, också en tillräcklig garanti under
de dåliga åren? Eller: blir en fristående objektskatt, som innebär tillräcklig
garanti, oskäligt hög? Hur ställer sig den s. k. garantiskatten vid en jämförelse i dessa hänseenden? Detta förefaller n1ig vara den stora frågans kärnpunkt. Jag vill icke själv besvara den, Iuen jag vill erinra om att för frågans
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belysning finnes lnaterial med hänsyn till olika konjunkturer, nämligen dels
den provtaxering, SOlU nu har skett på grundval av 192 I års inkomster, ·dels
den,' som skedde för 192 o års förslag på grundval av 19 I 8 års inkomster,
under vilket senare år vi hade en annan konjunktur än 192 I . Det är väl
att märka, att de förslag, på vilka luaterialet har tillämpats,. överensstämma jo
sina grund väsentliga principer, även om jag naturligtvis villigt erkänner de
betydande avvikelser, som finnas i flera punkter. Jag föreställer nlig emel.,.
lertid, att den frågeställning, som jag här har sökt mejsla ut, kommer att
underlätta frågans lösning.
När är nu en skatt orättvist hög? Jaj det får Blan slåss onl. Själva
denna frågas forlnulering innebär emellertid i sig enligt de flestas uppfattning
ett godkännande av skatteförmågeprincipen. Då man frågar, om en skatt är
för hög, tänker man på den enskilde skattskyldige och hans förmåga att bära
en skatt. Skatteförmågeprincipen ligger så i blodet hos de flesta, att lnan
icke kan underlåta att räkna med den. Skall jag emellertid fastställa en per,,:
sons skatteförmåga, måste jag taga hänsyn till hans förmåga att bära alla
skatter, där nlan anser förmågan hava någon som helst betydelse. Jag måste
taga hänsyn tilL statsbeskattningen, landstingsbeskattningen och vägbeskattningen, och jag måste också taga hänsyn till alla indirekta skatter.
Vägskatten skall jag dröja vid ett ögonblick. Denna skatt innebär i
själva verket sedan 1920 en kombination av de båda nu förordade systemen.
Den är -dels en garantiskatt, dels en fristående. objektskatt. En ägare till en
jordbruksfastighet får nänlligen skatta sonl Oln han hade haft en inkomst av:
3o % på taxeringsvärdet, och han får dessutom betala skatt för sin beskattningsbara inkomst. Vid beräkningen av den senare får han draga utav 6 %
på taxeringsvärdet - där ha vi garantiskatten. - men de återstående 24 pro..
centen får han icke draga av och dessa utgöra alltså en fristående objektskatt, som är flera gånger större än den, som kommunalskattekommitten nu
har föreslagit beträffande den vanliga kommunalskatten. Nu skall det naturligtvis icke förbises ifråga om vägskatten, att det i allmänhet gäller betydligt
lägre utdebiteringssiffror än ifråga om kommunalskatten, men det är uppenbart, att det finns bytesobjekt vid den stora uppgörelsen.
'
Den förändring, SOlU skedde 1920, innebar, särskilt på grund av de
skattefria avdragen, vilka i allmänhet icke komma jordbrukarna till godo, en
stor reform. Den innebar en mycket stor förskjutning över på jordägarna,
och gentemot denna förskjutning skulle den förskjutning i ena eller andra
riktningen, som nu ifrågasatts, i det stora hela bliva obetydlig. Med andra
ord, det kommer att bliva en jämförelsevis obetydlig sakfråga, som kommer
att utgöra stridsäpplet, och reformens' betydelse kommer företrädesvis att bliva
skatteteknisk. Även detta förhållande är en omständighet, som bör underlätta frågans lösning.
Jag kan icke underlåta att slutligen frarulägga ytterligare en reflexion.
Man måste, när det gäller lättande eller påläggande av objektskatter, iakttaga
en viss försiktighet, så att man icke ger de för ögonblicket befintliga fastig..<
hetsägarna en present, motsvarande skatteminskningens kapitaliserade belopp;
Det är visserligen möjligt, att när objektskatten på sin tid infördes, skatten
medförde en lnotsvarand~ minskning av fastighetsvärdena till nackdel förde då sittande fastighetsägarna, men detta är naturligtvis i och för sig intet '.
skäl att ge· de nu sittande fastighetsägarna detta tillbaka SOl11 present.
Om jag tänker på' en stad, o~h för. enkelhetens skull· en stad i fram-.
åtskridande, där- nybyggnadsverksamhet äger rum, under normala förhållanden,
<
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d. v. s. där hyresnivån verkligen påverkas av byggnadskostnadsnivån, lärer
det bli hyresgästerna, SOIU till sist få vidkännas objektskatten på fastigheterna.
Skatten är en omkostnad för fastighetsägarna och övervältras från fastighetsägarna, som erlägga skatten, på hyresgästerna.. Vad innebär det då att taga
bort objektskatten? Jo, då böra naturligtvis hyrorna så småningom·. sjunka.
Sker detta, göra fastighetsägarna icke i längden någon vinst på skattens sänkning, nlen vem får i stället .betala den? U ppenbarligen .fortfarande hyresgästerna nled dessa likställer jag då naturligtvis dem, som bo i egna' hus.
De få dock nu icke betala skatten i egenskap av lägenhetsinnehavare utan i
egenskap av inkonlsttagare. Alla måste ju bo någonstädes, och alla måste
fördenskull få vidkännas sin del av fastighetsskatten. Vem som vinner och
venl som förlorar blir beroende utav hur vederbörandes inkomst förhåller sig
till vederbörandes bostad. Den som har en hög inkonlst och liten bostad
komnler att förlora på om man tar bort fastighetsskatten.
rränker jag däremot på jordbrukarna, lärer det väl vara tvivelaktigt i
vad mån en övervältring kan ske. De flesta jordbrukarna, i varje fall ett
mycket stort antal, arbeta med egen arbetskraft, och någon övervältring på
arbetarna av större betydelse föreställer jag mig icke kan ifrågakomma. Priset
på flertalet produkter bestämmes ju mindre av produktionsförhållandena här
hemlua än av priserna på den internationella luarknaden. Här inverka ju
även tullar och sådant. Såvitt jag kan förstå, vidkännas jordbrukarna därför
större delen av objektskatten själva. Den verkar alltså ungefär son1 en inkon1stskatt. 1v1inskas skatten, draga också jordbrukarna själva fördelen härav,
och fastighetsvärdena stiga. En del av skatten få naturligtvis dessa jordbrukare fortfarande vidkännas i sin egenskap av inkomsttagare, men: jag förestället mig, som sagt, att 0111 lnan minskar på de nu befintliga objektskatterna, k0111mer detta åtminstone teoretiskt att i viss nlån innebära en present
till de nu sittande fastighetsägarna.
Jag tilltror mig uppenbarligen icke att genom dessa enkla reflexioner
ha ens i mycket begränsad utsträckning löst den mycket s,~åra frågan om
skatteövervältringen. Jag har endast velat framhålla den stora roll, som dessa
frågor otvivelaktigt äga och särskilt den betydelse, de ha för bestälnmande
av repartitionstalen.
Nu hoppas jag, att icke de närvarande praktiska skattemännen skola få
den uppfattningen, att man inom finansdepartementet företrädesvis sysslar med
teoretiska spekulationer. Dessa saker förefalla mig dock ha sin rätt stora
praktiska betydelse, och det är ju alltid nyttigt att få även en rent praktisk
fråga upplagd ur så att säga teoretiska utgångspunkter. Till herrar teoretici
måste jag säga, att vi inom finansdeparten1entet tyvärr ha mycket liten tid
att ägna oss åt sådana teoretiska funderingar, men jag har velat föra dem
vidare för den ytterligar"e belysning, som de kunna få.
Slutligen vill jag pointera, att man inom finansdeparten1entet ar av den
uppfattningen, att utav allra största vikt för ett någorlunda hyfsat skattesystem
är enkla och rediga bestämineiser, och att man därför på många punkter
nödgas avvika från vad SalU kan tyckas vara det rättvisa. Man måste nälnligen alltid taga hänsyn till att den största verkliga orättvisan sker icke på
grund av att den ena paragrafen är skriven så och den andra så, utan på
den grund, att man alltid måste räkna med ett jämförelsevis ofullkomligt
tåxeringsförfarande.
.

174

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN°2 8 NOVEMBER

1924

Assessorn E.Geijer: Godsägare Sederholnl talade rätt mycket om den ökning av antalet skattekronor, som objektskatten skulle medföra, och den ökning
av skattebördan, som på grund därav förmodades skola drabba dem, som få
att erlägga objektskatt. Jag vill l11ed anledning härav med ett exempel söka
klargöra, hur objektskattesystemet verkar. Jag antager, att i en kommun,
bestående av de fem provtaxerade städerna (alltså en medeltalsberäkning), utdebiteringen enligt nu gällande bestämmelser utgör 7 kr. per bevillningskrona.
Enligt komlnittens förslag kommer då - särskilt på grund av den nytill ~
komna näringsskatten - utdebiteringen att sjunka till 6: 40 kr. per skatte~
krona (bevillningskrona). J ag tänker mig i denna kommun en skattskyldig,
som äger en fastighet (annan fastighet), taxerad till 300 000 kronor. Han
har icke någon annan inkomst än inkomst av sin fastighet. Hans familj
består av hustru och två barn. Han bor i ortsg.rupp III. Enligt nu gällande
bestämmelser får denne skattskyldige skatta för l1zinst I 5 000 kronors inkomst,
d. v. s. 5 % av taxeringsvärdet, även om hans inkomst icke har uppgått till
detta belopp. Endast i det fall, att fastighetsinkomsten överstiger IS 000
kronor, får den skattskyldige åtnjuta ortsavdrag och allmänna avdrag. Skatten
på dessa 15 000 kronor utgör vid 7 kronors utdebitering I o 50 kronor, vilket
sålunda är det 1Jlinsta belopp, som han får betala i skatt. EnJigt kOlnmittens
förslag skall fastighetsägaren erlägga fastighetsskatt för ett beräknat inkomstbelopp av 9 000 kronor samt dessutom skatt för den faktiska inkomsten,
men från denna faktiska inkomst får han göra ortsavdrag och allmänna avodrag. Enligt ovan angivna förutsättningar onl den skattskyldige skulle han,
om han haft en nettoinkomst av 4 96 av taxeringsvärdet eller 12 000 kronor,
få erlägga I 248 kronor i skatt, d.o v. s. ungefär 200 kronor mera än enligt
provisoriet. Hade han haft 3 96 i inkomst, eller 9 000 kronor, skulle han få
erlägga I 056 kronor i skatt eller ungefär detsamma som enligt provisoriet.
Hade han haft endast 2 % eller 6 000 kronor i inkon1st, skulle skatten bliva
864 kronor, d. v. s. ungefär 200 kr. lnindre än enligt provisoriet, vid I %
inkonlst 672 kronor o. s. v. Jag har med detta exempel särskilt velat illustrera den differentiering fastighetsägarna e1Jlellan som den av kOlnmitten
förordade objektskatten innebär.
Godsägare Sederholn1 frågade, 0111 näringslivet verkligen kunde tåla vid
den övervältring av skattebördan, som näringsskatten skulle innebära. Jag
vill i den punkten endast erinra däron1, att kommittens förslag om objektskatten icke behöver innebära en sådan övervältring. Sätter man repartitionstalen på ett annat sätt och rör man litet vid ortsavdragen, behöva näringarna
icke belastas o hårdare med kommittens förslag än med det nuvarande provisoriet.
Vidare ansåg godsägare Sederholnl, att kOlnmitten anvisat ett alltför
stort belopp av progressivskatten tillutjänlning. Kommitten har härom ut~
talat (sid. 249), att skulle man »anse, att med kommittens förslag utjämningsandelen är för högt och kommunandelen för lågt tilltagen, är detta lätt avhjälpt genom en ringa ändring i den föreslagna relationen mellan dessa delar.
Om det bestämlnes, att kommunandelen skall utgöra två tiondelar för den
första per skattekrona utdebiterade kronan och en tiondel för ovarje därpå
följande utdebiterad krona, så minskas utjämningsandelen och ökas kominunandelen, så att redan vid ett skattetryck av 9 kronor per skattekrona progressivskatten i dess helhet tillfaller kommunen. Sättes andelen för första
utdebiterade kronan till tre tiondelar, så inträder nämnda eventualitet redan
vid 8 kronors skattetryck o. s. v.»
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'Slutligen berörde godsägare .Sederholm . C-förslagets skogsskatt.

Jag

vill med· anledning' därav erinra' om 'att en av kommittens väsentligaste in-

vändningar mot C·förslagets skogsbeskattning är, att· garantien göres beroende
av inkomsten, d. v.' s. att garantikurvan följer inkomstkurvan; men' en garanti,
som' står i relation till inkomsten, är enligt kommittens mening icke någon
verklig garanti. Vad den utlovade garantien· för kommunerna för övrigt beträffar, har det vid en undersökning, som verkställts för två av de provtaxerade landskommunerna, visat sig, att garantien ytterst sällan verkar och;
då den verkar, utgör den huvudsakligen en spärr elDat alltför stora avdrag
för gäldräntor och mot avdrag för minskning i skogs ingångsvärde. I den
luån den är en spärr mot avdrag för gäldräntor, är den riktig och innebär
en viss garanti för kommunerna, men i den iuån den innebär en spärr mot
avdrag för minskning i skogs ingångsvärde, är den även från C-förslagets
ståndpunkt principiellt oriktig.
Minskning i skogs ingångsvärde innebär
nämligen ett kapitaluttag, och att beskatta detta överensstärnn1er icke med
den inkomstbeskattning, som C-förslaget avser.
Sekreteraren H. Heyman: Jag skall icke yttra lnig 0111 de förut diskuterade principfrågorna utan endast Oln ett par praktiska detaljer, som dock
kunna få en mycket stor betydelse. Det gäller till att börja 111ed frågan 0111
storleken av det skattefria avdraget i kommittens förslag är väl avvägt. Man
fin'ner, att grundavdraget har föreslagits åtskilligt högre än i det nu gällande
provisoriet. Jag syftar därvid på avdragets ursprungligen beslutade belopp
och icke på den nuvarande dyrtidsförhöjningen. Utgår n1an ifrån, att den
prisnivå, son1 nu är rådande, också blir bestående för fralntiden, bör det
icke innebära någon fara att på detta sätt övergå från ett system med grund.
belopp och dyrtidstillägg till ett enda fast grundbelopp. Det förefaller ll1ig
dock, som om vi ännu vore alltför nära den stora omvälningen för att kunna
ha någon grundad anledning till profetior om hur prisnivån och levnadskostnaderna skola komma att ställa sig under en längre framtid. Skulle prisnivån komma att successivt sjunka under en längre följd av år, är det givet,
att ett systeln med ett förhållandevis högt fixt grundavdrag kan bliva en
ytterst betänklig sak. Inledaren har själv visat, hur stor del av det ursprungligen taxerade beloppet, som fallit bort på grund av det skattefria
avdraget. Det kan icke förväntas, att detta avdrag skall kunna omregleras så lätt att det smidigt anpassar sig efter lönenivån, åtminstone om
denna skulle sjunka, och det förefaller mig därför, som sagt, icke· välbetänkt
att nu definitivt fastställa ett så högt skattefritt avdrag, som kommitten föreslagit.
Då jag jämför avdragens storlek· sådana de föreslagits för olika ortsgrupper, kan jag icke hjälpa, att det förefaller mig, som on1 det skattefria
avdraget hade en helt annan och större betydelse, när det gäller de billiga
ortsgrupperna, alltså landsbygden, än när det gäller de verkliga dyrorterna.
För min del håller jag det for sannolikt, att för något så när höga inkomster
är proportionen mellan billigaste och dyraste ortsgrupp tämligen riktigt angiven genom förhållandet 2 till 3, i vilken relation kommitten föreslagit, att
avdragen skulle bestämmas. Det synes däremot visst att' den proportionen
ingalunda gäller, när man komnler ned till så .låga inkomster, att man närmar
sig existensminimum. På denna inkomstnivå torde levnadskostnaderna mellan
billigaste och d yraste ort snarare ställa sig som '1'· till 3 än som 2 . till 3.
Det förhållandet, att 11lan vid mätandet av levnadskostnaderna säkerligen
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komnler till olika resultat beroende på var på inkomstskalan man mäter,
111 edför, att den fingradering av dyrortsgrupper, som kommitten har tilltrott
sig, säkerligen icke har full nlotsvarighet i de praktiska förhållandena.
Kommitten har liksom även flera talare här fralnhållit, att det vid den
nu förestående skattereformen vore särskilt önskvärt att åstadkomma förenk·
lingar. De nuvarande reglerna för ortsavdragens bestämmande äro elnellertid,
om man ,..bortser från de allra lägsta inkomsterna, tämligen enkla: för. den
ensamstående skattedragaren har man ett grundavdrag, olika för var och en
av fem ortsgrupper, och till· detta göres ett i alla ortsgrupper lika stort
ortsavdrag för hustru och varje barn. Det är möjligt, att· detta system icke
innebär rättvisans sista ord, men jag tror icke, att det tjänar nlycket till att
här försöka komnla med en gradering av kostnaderna jämväl för hustru och
barn efter ortsgrupp. Kommitten har enlellertid gjort detta och räknar ändock fortfarande med fenl ortsgrupper. Kommitten har sålunda funnit, att
det skall vara ett avdrag på 100 kronor för varje barn i lägsta ortsgruppen,
varefter avdraget stiger med kr. 12: 50 för varje ortsgrupp uppåt. Det blir
på det sättet ett konglomerat av avdragssiffror, som jag knappast tilltror ens
kommittens matematiker att i längden behärska, och alldeles säkert kommer
jcke någon annan att kunna det.
Ett litet exenlpe1. l\1~n och hustru, som bo i dyraste ortsgrupp,. skola
enligt komnlittens förslag ha ett avdrag på 900 kr.; man, hustru och ett
barn i näst högsta ortsgruppen skola få ett avdrag på 962: 50 kr.; man,
hustru och två barn i ortsgrupp 3 på I 000 kr.; man, hustru och tre barn
i näst lägsta ortsgruppen på I o I 2: 5o kr., och man, hustru och fyra barn i
lägsta -ortsgruppen på I 000 kronor. Att detta inkrånglade system skulle
vara mera rationellt än det nuvarande relativt enkla, finns säkerligen ingen
SOln på allvar vill påstå.
Kommitten har i sitt utlåtande varit försiktig och icke exemplifierat
några andra avdragssiffror än för ortsgrupperna I, 3 och 5 - enligt n1itt
förlnenande de enda grupper, som borde finnas - och har dessutolTI icke
räknat med andra avdrag än för familjer med två och sex barn, varigenom
nlan uteslutande fått att röra sig nled hela tal, nänlligen två och tre gånger
avdraget för en ensamstående skattdragare. Så långt ser allt nätt och bra
ut. Hade man gett sig in på annan sammansättning av familjerna. och på
ortsgrupperna 2 och 4, hade det verkliga virrvarret, som kommitten åstadkonlmit, framträtt.
Vill man av något skäl laborera med alla dessa gradationer, vill jag å
nlin sida, sonl inom socialstyrelsen handhar det praktiska arbetet med
upprättandet av dyrortsgrupperingar, förklara, att det visserligen icke möter
den minsta svårighet att rakna ut en gruppering med både fem och femton
ortsgrupper. Det går efter precis samnla matematiska metod. Man bör dock
ha klart för sig, att ju .flera grupperna bli, desto mindre verkligt rationellt
innehåll ligger det i grupperingen. Det måste i många fall komma att bero
på en slump, hur detta av socialstyrelsen utförda taxeringsarbete - ty något
annat är det icke - kommer att verka~ Redan med fem ortsgrupper blir
kostnadsskillnaden mellan orter, typiska för två varandra närliggande grupper,
så liten, att ma'n även ute på den rena landsbygden lnåste få orter tillhÖ'rande olika ortsgrupper strödda om varandra. Man kan icke ens med fem
ortsgrupper på ett rimligt sätt föra ihop större bygder under en ortsgrupp,
utan det hela blir, grafiskt framställt, en så färgglad karta, att man. på densamma icke kan känna· igen verkligheten. Det vore önskvärt, om reglerna
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för de skattefria avdragens bestälnmande kunde väsentligt förenklas, och enligt
min uppfattning borde man därvid bland annat nöja sig med tre ortsgrupper.
Det nu föreslagna systemet är en lek med siffror, som endast kan bidraga
att bringa hithörande statistik i vanrykte.
Docenten E. Lindahl: Jag ber att få taga de närvarandes uppn1ärksarnhet i anspråk ett ögonblick för att· efter 1l1iIl ringa förmåga bidrag~ till
kritiken. av kommittens A-förslag. Detta sker dock icke på något sätt, därför att jag vill söka störta A-förslaget, utan jag hoppas tvärtonl, att det slutligen skall avgå med segern, Iuen ingenting är så bra, att det icke kan bli
bättre. Jag skall endast uppehålla mig vid frågan 0111 progressivskatten, sonl
i kväll sluppit relativt lindrigt undan.
Denna skatt kan enligt luin nlening göras både enklare och rättvisare
iin vad kOlDmitten föreslagit. Först och frälDst skulle jag vilja föreslå, att
den oavkortad tillfaller kOlnmunerna och icke, som k0111luitten föreslagit, delvis
tillfaller staten för utjänlningsändamål. I de direktiv, SOlU kOlllmitten erhöll,
utalades bestänlt, att utjämningsfrågan icke behövde utredas, och man förvånar sig därför över att komIuitten icke har begagnat sig av denna möjlighet
att slippa ifrån att lösa ett problem, som ju avsevärt invecklar den kommunala $kattefrågan. Kommitten har kanske menat, att den funna lösningen
vore de.n bästa möjliga. Och det förefaller ju ganska tilltalande, att fattiga
kommuner skola få understöd från de rika. Men se vi närlllare på förslaget,
är jag rädd för att vi finna, att det kan medföra rätt farliga konsekvenser.
Ju mindre, en köluluun utdebiterar, desto mer progressivskatt får den betala
för utjämningsändamål, och omvänt, ju mer', den utdebiterar, desto lnindre
del av progressivskatten måste den lämna ifrån sig. Då en kommun givetvis
vill behålla. så lnycket av progressivskatten som nlöjligt, ligger frestelsen nära
till hands att med hänsyn härtill sätta utdebiteringen högre än man eljest
skulle ha gjort. Om kommunen handlar efter fullt ekonomiska principer,
måste den i själva verket göra på detta sätt, därfqr att mot detta offer, som
de ökade' repartitiollsskatterna innebära, svarar nyttan från icke endast detta
skattebelopp utan även den del av progressivskatten, vilken genom skattehöjningen räddas undan staten; och denna nytta bör ju till en viss gräns
vara större än offret.
En' annan förbättring vore, att skatten icke, såsom föreslagits, uppdelas
mellan olika- kommuner, utan att den oavkortad tillfaller den kommun, där
skattebetalaren är mantalsskriven. Detta skulle avsevärt underlätta taxeringsnämndernas arbete. Det skulle också verka mera tilltalande från vanliga
rättssynpunkter. Man behöver endast tänka på ett samhälle utanför Stockholm, som bebos av advokater, läkare, affärsInän o. s. v., SOlD förtjäna sina
inkomster i Stockholm, men som draga nytta av den kommunala verksamheten i den kommun, där de bo, av dess skolor, kyrka och kanske också
av dess fattigvård. Alla dessa personer få enligt nuvarande provisorium och
enligt det nya förslaget erlägga, hela sin kommunalskatt till Stockhohn, där
de förvärvat sina inkomster, men till sin bostadskornmun behöva de icke
betala ett öre, såvida de icke ha andra inkonlster
av rörelse eller äro
fastighetsägare, och även då blir det ett relativt litet belopp. Jag tycker
icke, att detta arrangemang är fullt rättvist. Om alla repartitionsskatter, som
utgå aven viss inkomst, tillfalla förvärvskommunen, bör väl bostadskommUnen
åtminstone kunna få behålla progressivskatten. Visserligen är det' sant; att
det nu är så lyckligt, att skattetrycket är relativt lågt i många av dessa
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bostadskolllmuner, beroende på att andra personer med förmögenhet eller
lned inkomster från annat än rörelse hjälpa till att betala skatterna. 1vIen
även i dessa fall förefaller det ej obilligt, att alla personer,' som bo i en
kommun, i någon mån bidraga till dess utgifter. Om läget för en del förvärvskomllluner därigenom skulle avsevärt försämras, bör detta kunna avhjälpas i samband med utjämningsfrågans lösning.
För det tredje skulle jag vilja föreslå, att progressivskatten icke träffar
aktiebolag och ekononliska föreningar utan endast enskilda personer. Kommitten vill kanske försvara bolagens skatteplikt i detta fall därmed, att skatten
delvis användes för utjämningsändamål, och att den därför hör- ordnas efter
samma linjer som inkomst- och förmögenhetsskatten. Om man emellertid
slipper ifrån utjämningen och skatten helt och hållet tillfaller komlnUnel1,
bortfaller denna synpunkt. Även om bolagen skulle slippa ifrån denna skatt,
tror jag icke, att aktieägarna komme att ha någon anledning att känna sig
otillbörligt gynnade av skattelagstiftningen, allra helst som bolagen enligt
förslaget få betala en ny skatt, näringsskatten, som icke finns för närvarande.
Visserligen kan man invända, att progressivskatten hittills icke visat sig vara
så farlig för bolagen och därför gärna kan bibehållas. Men tiderna ha icke
varit norlnala, utan det har varit depressionstider, då bolagens vinster ha
befunnit sig på en onormalt låg nivå. Vinstprocenten har varit låg, även
därför att bolagens kapitaltillgångar varit mycket urvattnade. Vi ha därför
,ännu icke kunnat få någon riktig föreställning Oln hur denna skatt under
ll1er normala år komlner att trycka företagarna.
Jag har ytterligare ett förslag 'beträffande progressivskatten, som dock
är rnera vittsvävande, nämligen att skatten borde läggas på en bredare bas
och icke' endast träffa toppinkomsterna. Detta förslag är inte antidemokratiskt, då samtidigt en del av den skattebörda, som för närvarande vilar på
den proportionella kommunala inkomstskatten, kunde överskjutas på progressivskatten, vilket ju från skatteförnlågeprincipens synpunkt är mera tilltalande.
Som det nu är ordnat, belastas fonderad inkomst i vissa fall icke högre än
arbetsinkomst. En person, som har 60 000 kronor i statsobligationer och
som lever på räntorna härav, får icke betala ett öre lner i skatt än en arbetare, som har 3 000 kronor, och, det förefaller mig icke vara rättvist. Om man åter anser sig böra överflytta en del av skattetrycket på den bredare lagda inkomst- och förmögenhetsskatten, vore det kanske bäst att helt
enkelt låta denna del av komlnunalskatten utgå i form av ett procentuellt
tillägg till statsskatten, vilket ju för övrigt är praxis i många länder. Storleken av detta procentuella tillägg borde sättas i relation till repartitionsskatternas höjd. När utdebiteringen höjes, borde även til1äggsprocenten stiga.
Vid bestämmandet av" utdebiteringens höjd skulle man i så fall först med
utgångspunkt från siffrorna för den statliga inkomst- och förmögenhetsskatten
beräkna hur mycket man får av varje motsvarande til1äggsprocent. Utdebiteringen bör bli så hög, att de vanliga skatterna tillsammans nled tillägget å
statsskatten täcka skattebehovet. Jag tror, att detta förslag ej är svårare utan
i stort sett snarare är lättare att genomföra än den lösning, som komInitten
föreslagit.
Även onl jag ej kan påräkna en omarbetning av kommitteförslaget
efter de sistnämnda riktlinjerna, så att den kommunala progressivskatten utgjorde ett procentuellt tillägg' till 'den statliga inkomst- och förnlögenhetsskatten, hoppas jag dock på några instämmanden ifråga om de andra punk-
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terna, nän1ligen att skatten oavkortad skall tillfalla den kommun, där vederbörande skattebetalare är lnantalsskriven, och att den ej skall träffa aktiebolag och ekonomiska föreningar. Det förefaller mig, som om dessa reformer, vilka ej torde vara svåra att genomföra; skulle innebära en förenkling
av skattesystemet, vilken vore tilltalande ur rättssynpunkter och samtidigt
avsevärt underlättade taxeringsarbetet.
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HERNMARCK, A., disponent.
HERNMARCK,

G. G., f. d. kan1111arrättsråd.

HERSLOW, C., fil. doktor.
HESSLER, A., sekreterare.
H EYlvIAN, B., direktör.
HEYMAN, H., sekreterare.
HEYMAN, K., godsägare.
HILDEBRAND, K., fil. doktor, riksgäldsfullmäktig.
HILGERDT, F., kammarskrivare.
HIRSCH, A., redaktör.
HIRSCH, E., direktör.
HIRSCH, G., assuransdirektör.
HIRSCH, O., direktör.
HIRSCH, O., ingenjör.
HOLMSTRÖM, J., ingenjör.
HOLSTI, P. O., ingenjör.
HOLTERMANN, O., kabinettskammarherre.
HULDT, 1(., bruksägare.
HULTKRANTZ, A., överste.
HULTMAN, G., förste kanslisekreterare.
HULTMAN, L, bankdirektör.
HULTMAN-BoYE, C. T., sekreterare.
Russ, E., fil. doktor.
Russ, G., generaldirektör.
RÄGGLUND, J. A., riksgäldssekreterare.
RÄGGLÖF, R., v. häradshövding.
HÖGLUND, O. M., fil. doktor.
HÖRLIN, H., amanuens.

HAGSTRÖMER, S., landshövding.
HAHN, B., ~ankdirektör.

IHRFELT, F., v. häradshövding.

HALLBERG, F., bankdirektör.

IHRFORS, A., fil. magister.

HALLBERG, L, fil. doktor, direktör.

IHRFoRs, C. G., juris doktor, länsassessor.

HALLIN, A. J., bankdirektör.
HALLSTRÖM, H., ingenjör.

JACOBI, N. A., förste aktuarie.

HAMILTON, H., greve, f. d. landshövding.

JANSSON, E. T., fil. doktor.

HAMMARSKIÖLD, L., överste.

JANSSON, M., kommerseråd.

HANSON, H. A. B., revisor.

JEANSSON,

HANSSON, J., bokförläggare.

JEANSSON, TH., direktör.

HASSELROT, P"

JOCHNICK, J. G. A. AF, generaldirektör.

dispaschör.

HAUPT, O., direktör.

J.,

vicekonsul..

JOHNSON, A. A:SON, generalkonsul.

HEDERSTIERNA, C., överståthållare.

JONSSON, A. V., stadsmäklare.

HEDLUND, H., redaktör.

JOSEPHSON, H. S., grosshandlare.
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grosshandlare.
O., fil. licentiat.
JÄRTE, O., byråchef.
JÖNSSON, T., redaktör.

1(. R., direktör.
W., grosshandlare.
LINDAHL, A., advokat.
LINDAHL, G., revisor.
LINDBLAD, A., fil. doktor.
LINDBLAD, E., agronom.
LINDEBERG, E., jägmästare.
LINDER, E., fil. licentiat.
LINDER, TYRA, fröken, fil. kandidat.
LINDH, H., bankdirektör.
LINDHOLM, C., bankdirektör.
LINDMAN, A., konteramiral.
LINDSTEDT, A., f. d. president.
LINDSTRÖM, Y., bankir.
LINSE, R., civilingenjör.
LITHANDER, E., direktör.
LJUNGBERG, O., kammarrättsråd.
LJUNGGREN, A. A., sekreterare.
LJUNGLUND, L., redaktör.
LOOSTRÖM, B., kanslisekreterare.
LovEN, E., grosshandlare.
LovEN, J., grosshandlare.
LovEN, S. A., assuransdirektör.
LUNDBERG, F., direktör.
LUNDBOHM, H., fil. doktor.
LUNDQVIST, E., direk,törsassistent.
LUNDVIK, V., handelsråd.
LUBECK, S., landshövding.
LÖFGREN, B., direktör.
LÖWGREN, J. G. F., landskalnrer.

JOSEPHSON, J.,

LILJEBLAD,

JOSEPHSON,

LINCK,

A..,

direktör.
"redaktör.
KEMPE, F., fil. doktor.
KEMPE, S., bruksägar'e.
KEY, H., fil. doktor, redaktör.
KEY-ÅBERG, K., kommerseråd.
KILANDER, J., civilingenjör.
KINANDER, E., v. häradshövding.
KINNANDER, O., v. häradshövding.
KJELLBERG, B., banktjänsteman.
KJELLBERG, E., bankdirektör.
KJELLBERG, J., f. d. bankdirektör.
KLEM~AN, C., civilingenjör.
KOBB, G., professor.
KOCH, F. VON, fil. licentiat.
KOCK, KARIN, fröken.
KORAEN, A., ombudsman.
KREUGER,!., direktör.
KRUSENSTIERNA, F. VON, bankinspektör.
KUYLENSTIERNA, C. W. U., byråchef.

KAMPH,

KARLEBY, N. T.,

LAGERBJELKE, J.

G., greve, riksgäldsfull-

mäktig.
LAGERCRANTZ,
LAGERCRANTZ,

B., löjtnant.
G., bankdirektör, ledamot

av styrelsen.
H., avdelningschef.
LAGERHEIM, A., f. d. generaldirektör.
LAMBERT-MEULLER, F., direktör.
LAl\1M, E., bankdirektör.
LAMM, H.; grosshandlare.
LANDEN, O. W., landskamrer.
LANGBORG, E., bankosekreterare.
LARSSON, F. F., grosshandlare.
LARSSON, O., borgarråd.
LAURIN, P. J. G., överdirektör.
LAURITZEN, H., bankdirektör.
LAVAL, G. DE, fil. kandidat.
LEIJONMARCK, G., assessor.
LEMBKE, J. C., juris doktor.
LENBERG, E. P., amanuens.
LEUFVEN, G., direktör.
LEWENHAUPT, G. E., greve, godsägare.
LILlENBERG, A., förste aktuarie.
LILJA, C. B., bankdirektör.

LAGERGREN,

P. L., stadskamrer.
fröken, assistent.
MANNERHEIM, J., friherre.
MARcus, M., fil. doktor.
MARIN, S., auditör.
MATERN, C. R. VON, bankdirektör.
MATTON-SJÖBERG, N., bankdirektör.
MATZ, S., juris doktor.
MEURLING, C. H. F., överdirektör.
MODIG, E., direktör.
MOLL, V., bankofullmäktig.
MONTGOMERY, B. G., fil. doktor.
MORSSING, 1., advokat.
MÖRK, A., f. d. bankkassör.
MÖRNER, K. A. G., greve, landshövding.

MALM,

MALMSTEN, MARGIT,

bankdirektör.
agronom.

NACHMANSON, J.,
NANNESON, L.,
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NEHRMAN,

A. W., bankdirektör.

Å., direktör.
NORBERG, oR. E., bankofullmäktig.

NERELL,

civilingenjör.
H., fil. doktor.
NORDGREN, O., assuransdirektör.
NOR"DLINDH, A., kansliråd.
NORDLUND, E., kapten.
NORDSTRÖM, A., ingenjör.
N ORDWALL, B., finanssekreterare.
NORDWALL, H., kanlrer.
NOREN, H. L., disponent.
NORRMAN, S., byrådirektör.
N ORSTRÖM, C., advokat.
NOTHIN, T., statsråd.
NYLANDER, E., direktör.
NYSTRÖM, B., t. f. byråchef.
NÄLSEN, F., bankdirektör.
NORDENFELT, P.,

NORDENSON,

H., kansliråd.
f. d. hovrättsråd.
RIBEN, K. A., v. häradshövding.
ROBERG, T., konsul.
ROHTLIEB, C., förste kanslisekreterare.
Roos, A., häradshövding.
ROOTH, L, bankdirektör.
ROOTH, O., direktör.
ROOTH, T., överingenjör.
ROSMAN, H., fil. doktor.
ROSSANDER, C. A., professor.
ROSWALL, A., riksgäldskonlmissarie.
ROTHSTEIN LINSE, GRETA, fru, amanuens.
RUNEMARK, P. S., förste aktuarie.
RYDBECK, O., bankdirektör, ledamot av
styrelsen.
RETTIG,

RIBBING, G.,

SACHS,

J., generalkonsul.

M., landshövding.
banktjänsteman.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SANNE, K., aktuarie.
SCHENKE, N., undervisningsråd.
SCHULZENHEIM, H. VON, byråchef.
SCHUMACHER, G. W., kanslisekreterare.
SCHÖNMEVR, G., bankdirektör.
SEDERHOLM, G., godsägare.
SETH, P. VON, justitieråd.
SETTERGREN, G., v. auditör.
SETTERWALL, A., kapten.
SETTERWALL, C., underlöjtnant.
SIDVALL, S. R., sekreterare.
SILFVERSWÄRD, E., revisor.
SILLEN, O., professor.
SILVERSTOLPE, G., professor.
SrMoNssoN, K. G., riksbankens statistiker.
SJÖDAHL, J., grosshandlare.
SJÖGREN, P. A., ingenjör.
SJÖSTEDT, C. H., bankdirektör.
SKOGH, S., amanuens.
SMERLING, G. W., v. häradshövding.
SMITH, O., fil. doktor.
SOHLMAN, H., direktör.
SOMMARIN, E. F. K., professor.
SONNER, G., direktör.
STEFFENBURG, R., byråinspektör.
STENBECK, H., advokat.
STERKV, C. E., krigsråd.
STIEBEL, B., assuransdirektör.
SAHLIN,

T., redaktör.
OHLIN, B., professor.
OLSSON, A. F. N., advokat.
OLSSON, K., fil. kandidat.
OSTER~lAN, L, kapten.

ODHE,

ombudsman.
fröken.
PALME, S. T., direktör, ledamot av styrelsen.
PALMGREN, H., regeringsråd.
PALMQVIST, G. R., fil. doktor, aktuarie.
P AUES, E. V., direktör.
PERSSON, E., direktör.
PHILIPSON, M., bankdirektör.
PHILIPSON, W., v. häradshövding.
PHRAGMEN, E., f. d. professor, direktör.
PLANTING-GvLLENBÅGA, E. J. C., regeringsråd.
PRAWITZ, G., juris kandidat.
PRINTZSKÖLD, O., riksmarskalk.
PRIPP, L., v. häradshövding.

PALME, G.,

PALME, INGEGERD,

T., bankdirektör.
polissekreterare.
RABE,
R., v. häradshövding.
RABENIUS, L., f. d. statssekreterare.
RAPPE, O. L., friherre, bankdirektör.
REGNSTRAND, J. O., revisor.

RAASCHOU,
RABE,

E.
P.

H:SON,

SALANDER, N.,
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G., friherre, sekreterare.
professor.
STOCKENBERG, J., byrådirektör.
STOCKMAN, S. K., t. f. förste aktuarie.
STRANDBERG, G., bankir.
STRIDSBERG, E., byråchef.
STRIDSBERG, E., statskon1missarie.
STÅLFORS, H., professor.
SWARTLING, J., bankdirektör.
SVENSSON, S., revisor.
SYDOW, HJ. VON, v. häradshövding.
SYDOW, O. VON, landshövding.
SÖDERBAUM, B., f. d. bankdirektör.
SÖDERBERG, G. W., bankdirektör.
SÖDERBERG, K. G., fil. doktor.
SÖDERBERG, O. A., generalkonsul.
SÖDERBÄCK, F., direktör.
SÖDEREN, E., ombudsman.
SÖDERGREN, S., bankdirektör.
SÖDERLIND, G., byråchef.
SÖDERMARK; P. G., generaldirektör.
SÖRENSEN, E. F., ryttmästare.

STIERNSTEDT, W.

STJERNBERG, N. F.,

O., konsul.
C. G. A., friherre, f. d. överståthål-

rAMELANDER,
TAMM,

lare.
TAMM, H. S.,

bankdirektör.
E., bankdirektör.
THIEL, A., direktör.
THIEL, A., grosshandlare.
THIEL, R., bankir.
THORSTENSON, A. G., statskommissarie.
THRONE-HoLST, H., disponent.
THYGESEN, J. C., kanslisekreterare.
THYGESEN, R. C., kanslisekreterare.
TIGERSCHIÖLD, A. amanuens.
TIGERSCHIÖLD, H., f. d. kansliråd.
TILLBERG, E. W., bergsingenjör.
TISELL, G., direktör.
TONDEN, A., byråchef.
TOTTIE, H. K. H., sekreterare.
TRANCHELL, C. F., ingenjör.
TREFFENBERG, E., advokat.
TRÄGÅRDH, R. O. E., bankdirektör.
TÖRNEBLADH, C., bankosekreterare, ledamot av styrelsen.
TERSERUS,

UL!\1GREN, ·C. A.,

bankdirektör.

.VALENTIN,
VENNBERG,

L. direktör.
E., aktuarie.

greve, f. d.
generaldirektör.
WADSTEIN, T., f. d. bankokommissarie.
W JERN, O., vice auditör.
WAHLGREN, H. R., revisor.
WAHLIN, C. A., kansliråd.
WALDENSTRÖM, M., bankdirektör.
WALLENBERG, G. O., envoye.
WALLENBERG, J., bankdirektör.
WALLENBERG, K., bankdirektör.
W ~LLENBERG, M., v. häradshövding.
WALLENBERG, O., kapten, direktör.
WALLER, H., revisionssekreterare.
WALLNER, J., aktuarie.
W ALLROTH, K. A., myntdirektör.
WANBERG, T., kamrer.
WENNERHOLM, G., bankombudsn1an.
WERNER, CH., direktör.
WESTERBERG, S., direktör.
WESTRING, H. G., president.
WETTER, S. P:SON, advokat.
WICHMAN, C. P. O., bankdirektör.
WICKSELL, K., professor emeritus.
WIDEN, P. G., f. d. kammarrättsråd.
WIDLUND, S., revisor.
WIJKANDER, B., f. d. disponent.
WIJKMAN, A., landskamrer.
WIKSTRÖM, C., grosshandlare.
WILLGREN, C. G., taxeringskomn1issarie.
WISTRAND, K. K:SON, sekreterare.
WOHLIN, N., professor.
WOLLERT, B., notarie.
WRANGEL, H., generallöjtnant.
WREDE, F., greve, direktör.
WACHTMEISTER, H. H:SON,

E. G., bankdirektör.
f. d. överdirektör.
A., bankdirektör.

ZETHELIUS,

ZETHELIUS, F.,
ZIELFELT,

friherre, juris kandidat.
G. direktör.
ÅKERLUND, E., godsägare.
ÅKERMAN, J. G., docent.
ÅKERMAN, G. R. J., generalmajor, borgarråd.

ÅKERHIELM, C. O.,
ÅKERLINDH,
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N., civilingenjör.
O. A., fil. doktor, förste aktuarie.
ÅMARK, K., fil. doktor, förste aktuarie,/öreningens sekreterare..
ÅQVIST, T., disponent.
ÅSTRAND, L, fil. kandidat.
ÅSTRÖM, A., juris doktor.

E., bankir.
A, sekreterare.
ÖSTBERG, G. F., fil. doktor.
ÖSTBERG, J., f. d. kammarrättsråd.
ÖSTERBERG, S. E., t. f. notarie.
ÖSTERGREN, A., statskonsulent.
ÖSTRAND, D., byråchef.

ÅKESSON,

ÖHMAN ]:OR,

ÅKESSON,

ÖRNE,
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