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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 12 februari 1925.

Ordförande: f. d. Kammarrättsrådet C. CARLESON.

Det för aftonen. uppställda överläggningsämnet

Statsbudgeten under och efter' kristiden

inleddes av Statskommissarien Erik Stridsberg.

Diskussionen angående den för årets riksdag framlagda statsverks
propositionen har väsentligen kommit att röra sig om frågan, huruvida
skattesänkning är möjlig eller icke. Att en sådan är önskvärd, därom
torde väl alla vara ense.

Såsom grundval för bedömande av det statsfinansiella läget ur
denna synpunkt har jag trott det vara önskligt att erhålla 'en överblick
över statsbudgetens utveckling, särskilt i avseende å de s. k. verkliga
utgifterna, under åren efter 1913. Riksstaten för 1914 antogs visser
ligen under fredliga förhållanden. Men detta års utgifter kommo att i
hög grad påverkas av världskrigets utbrott. Under krigs- och krisåren
steg sedan budgeten oerhört - från 263 miljoner kronor 1913 till över
miljarden såväl 1918 som 1921, för att sedan gå ned till lägst 674,4
miljoner kronor för innevarande budgetår.

För att få en bild, huru tillväxten och tillbakagången av utgifterna
försiggått, få emellertid riksstatssiffrorna något tillrättaläggas, då verklig
heten alltför mycket avviker från beräkningarna. Någon genomförd om
räkning av utgifterna är emellertid ej möjlig att åstadkomn1a utan en
lnycket ingående och tidsödande samt dessutom vansklig undersökning
av ej blott budgetredovisningar och riksdagshandlingar utan även special
räkenskaper. I förevarande sammanhang h.ar en sådan undersökning 
som givetvis skulle vara av stort intresse .- ej kunnat åstadkommas.
I viss mån kan man dock utan alltför ingående beräkningar taga hänsyn
till statsregleringens utfall, till den del nämligen det allenast gäller de
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merutgifter, som kassafonden fått vidkännas på grund av för knapp be
räkning av förslagsanslag,' respektive de anslagsbehållningar som tillförts
fonden.

För det· ändamål, varom här är fråga, torde det i övrigt vara till
räckligt att ur sj älva riksstaterna omflytta vissa större anslag,. som direkt
angiva sig avse andra år än' ,vederbörande riksstats. Detta gäller neu
tralitetskostnaderna, dyrtidstilläggen .de första åren,' vissa delar a~ affars
verkens driftunderskott ävensom förlusterna å kristidskommissionerna.

Neutralitetsutgifterna bestredos till en början förskottsvis. Sålunda
ersattes neutralitetskostn,aderna för 1914 först.i 1916 års riksstat. Men
i riksstaten för år 1918 uppfördes ej blott de redan kända kostnaderna
för 1916 utan även de beräknade kostnaderna för 1917. Å tilläggs
staten för 1918 upptogos sedermera neutralitetsutgifterna för samma år
jämte ett mindre belopp för täckande av brist i anslaget för 1917.

I viss mån liknande är förhållandet beträffande kostnaderna för
krigstidshjälp och krigstidstillägg för 1916 och 1917 - dessa avfördes
i riksstaten först året efter det de avsågo. Även här skedde ändring
1918, i det att fr. o. m. detta år krigstidstillägget - sedermera dyrtids
tillägget - uppfördes på tilläggsstat för utgiftsåret. Emellertid upp
fördes ett klumpvis beräknat anslag å riksstaten för att sedermera, i
samband med fastställandet av grunderna, fördelas på de olika huvud
titlarna å tilläggsstaten.

Statens järnvägar visade som bekant för vissa av krisåren bety
dande undersko'tt, som ej ansågos kunna omedelbart tagas igen av föl
jande års överskott. För att betona nödvändigheten aven framtida
återbetalning erhöllo statens järnvägar för täckande av driftförlusterna
för 1918 s. k. tillfälliga försträckningar, uppförda under utgifter för
kapitalökning och bestridda med tillfälliga lånemedel, å tilläggsstaterna
för 1918 och 1919 tillsammans 60,3 miljoner kronor. För bestridande
tillsvidare aven del av den motsedda driftförlusten under 1919 anvisades
på samma sätt ett kapitalökningsanslag, som dock aldrig behövde 'an
litas. Samtidigt anvisades fö'r täckande av återstoden av den befarade
bristen för 1919 ett anslag under verkliga utgifter, varav omkring 11,1
~iljoner kronor togos i anspråk. Nu hade man alltså slagit in på en
ny bog, beroende på att man ,kommit till den uppfattningen, att åter
betalningen skulle draga alltför långt ut på tiden. I samma känsla upp
förde man å riksstaten för 1920 ett kapitalökningsanslag för direkt åter
betal~ing aven del av de tillfälliga lånemedel, som upptagits för för
sträckningarna till statens järnvägar men som dessa ej ansågas kunna
inom rimlig tid återgälda. I verkligheten innebar detta, att beloppet
ifråga, 25 miljoner kronor, blev en verklig utgift för år 1918, då för
sträckningen erhölls. Återstoden av försträckningarna har sedermera av
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statens järnvägar återbetalats. Den del av förlusten, som täckts med
allmänna budgeten, utgjorde sålunda 36 miljoner kronor. Ett år 192 I

under verkliga utgifter beviljat anslag för ersättning till statens järn
vägar för genom taxen~dsättningförorsakad inkomstminskning kom aldrig
till användning. Direkt genom verkliga utgifter täcktes sedermera också
driftförlusten vid postverket för år 1920.

I hög grad förryckande ur budgetsynpunkt verka de stora kassa
förlag, som på sin tid anvisades för kristidskommissionerna. När man
nu efteråt betraktar situationen, säger man sig nog, att· det var mindre
ändamålsenligt att föra upp dessa stora poster på budgeten - till
sammans 575 miljoner kronor å tilläggsstaterna för 1917 och 1918.
Här var ju ej fråga om en kapitalökning i egentlig mening, d. ·v. s. 
enligt riksstatskommitterades terminologi - ))ökning av såqant stats
kapital varav inkomst tillflyter statsverket» utan fråga var snarast om
en, måhända ock rätt långvarig kredit. Det förutsattes dock från början,
att staten kunde komma att få vidkännas någon förlust, som i så fall
borde täckas genom anslag under verkliga utgifter, då bristen i sinom
tid bleve känd. Det sätt, på vilket kommissionskrediterna slutligen 'av
vecklades i riksstaten,. är emellertid mindre tillfredsställande. A v riks
staterna och även av själva budgetredovisningarna kan nämligen blott
inhämtas, att 127,5 miljoner kronor särskilt anvisats för ersättande av
vissa delar av de tillfälliga lånemedel, som använts till rörelsekapital åt
bränsle- och industrikommissionerna. Att återstoden av krediterna åter
betalats av kommissionerna och att statens förlust begränsar sig till
sistnämnda belopp, framgår ej ens av budgetredovisningarna. Nämnda
förluster på bränslekommissionen och industrikommissionen hava sålunda
aldrig uppförts i riksstaten såsom verklig utgift utan endast under ut
gifter för kapitalökning, såsom återbetalning av tillfålliga lånemedel.
För att få ett riktigare uttryck för de ifrågavarande förhållandena, bör
den del av kommissionskrediterna, som ej kunde å~erställas utan fick
ersättas med andra medel, omvandlas i verkliga utgifter för de år, då
krediterna upptogos och förbrukades. Förfares på detta sätt, kan man
bortse från kommissionskrediterna i övrigt såväl å de riksstater, där de
anvisades, som där de sedan - delvis - avförts.

Bland anslagen för kapitalökning bör man vidare i förevarande
sammanhang utesluta alla dem, som bestritts med tillfålliga lånemedel
och sedermera återbetalats. Likaså bör bortses från de anslag för åter
betalning av tillfälliga lånemedel, som upptagits för verkliga utgifter:
neutralitetskostnader, andra förskott, vissa fastighetsköp m. m. I dess~

fall har riksstaten vederbörligen belastats med anslagen under verkliga
utgifter. Vidare böra frånräknas en hel del dubbelförda poster, såsom
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avsättningar till rusdrycksmedelfonden, i den mån dessa orne'delbart tagits
i anspråk å riksstatens inkomstsida, ävensom till värnskattefonden.

" Ytterligare några justeringar krävas emellertid. För ernående av
jämförbarhet med de senaste årens stater böra för de äldre åren avdrag
göras för restitutioner av skatte- och andra oriktigt influtna medel. Å
andra sidan bör i årets statsverksproposition utgiftssumman minskas med
de utgifter, som äro avsedda att täckas med automobilskattemedel, enär
dessa skatter utan att passera riksstaten redan utgå. Slutligen torde
vad angår åren 1920 och 192 l få helt borts~s från den bokförings
mässiga behållningen, respektive bristen - för vardera året över 40
miljoner ·kronor - som redovisats för anslagen till folkskollärares m. fl.
dyrtidstillägg, detta på grund av viss omläggning av bokföringen, som
utan denn.a rättelse blir alltför missvisande.

Med iakttagande av nu berörda omflyttningar samt beräknande av
de anslagsbrister och behållningar, som beträffande verkliga utgifter er
satts av och överförts till kassafonden, får filan följande siffror för perio
den 1913-1925/26, vilka delvis högst avsevärt skilja sig från riks
statssiffrorna.

Budgetår
I

Verkliga I Utgifter för I Summa
utgifter kapitalökning

I I
milj. kr. I milj. kr. I milj. kr.

19 13 204,6 60,7 265,3

19 14 27°,4 58'9 329,3

19 1 5 347,9 58,5 406,4

1916 384,1 64,s 448,6

19 1 7 47 1,5 91,8 563,3

1918 897,4 176,7 1,°74,1

1919 674,5 175,1 849,6

1920 758,5 193,3 95 1,8

1921 825,5 258,6 . 1,084,1

1922 769,9 14°,0 9°9,9

1923/24 {598,g { 713,5114,7
587,1 7°1,8

1924/2 5 581 ,6 77,4 659,0

192 5/26 608,3 81,8 69°,1

För budgetåret 1923/24 angivas dels i anslutning till siffrorna för
de föregående åren de med hänsyn till kassafondens belastning omräk
nade beloppen dels de reducerade riksstatssiffrorna. Posterna för bud
getåret 1924/25 avse endast riksstatssiffror, efter vederbörliga avdrag.
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Beträffande anledningarna till ökningarna och sänkningarna i· av
seende å de verkliga utgifterna finner man i huvudsak följande.

Stegringen från 1913 till 19 l 4 faller väsentligen på neutralitets
kostnaderna, som redan detta år gingo upp till 46 miljoner kronor för
att sedan ökas till 1917, då de nådde 66 miljoner. Men även en s. a. s.
normal ökning av riksstaten förekom 1914, bl. a. för den då nyinförda
folkpensioneringen. Den fortsatta' starka stegringen till 1915 föranleddes
- utom aven väsentligen bokföringsmässig höjning på grund av bränn
vinsförsäljningsmedlens indragning till statsverket - av anslagshöjningar
på åtskilliga punkter, framför allt för genomförandet av 1914 års här
ordning. Försvarskostnadernas ökning är också huvudanledningen till
stegringen från 191 5 till 1916.

I 1917 års riksstat gjordes ej några större höjningar - 1916 rådde
ännu en viss återhållsamhet efter krigsutbrottet. På 1917 faller den
första stora kostnaden för krigstidstillägg för statstjänarna, beslutad av
1917 års riksdag. Beloppet uppgick till. 16,5 miljoner kronor, här lik
som i fortsättningen bortsett från de affärsdrivande verken. Såsom verk~

lig utgift för 1917 bör räknas det kapitalök~ingsanslag till bränslekom
missionen å 50 miljoner kronor, som anvisades å tilläggsstat för året
och som torde få anses i verkligheten hava förbrukats samma år. Pris
stegringen förorsakade detta år en påfrestning av kassafonden för täc
kande av brister å förslagsanslag å ej mindre än 45 miljoner kronor,
efter en ganska jämn stegring av bristerna från 10 miljoner 1914.

Språnget från 1917 till 1918 är våldsamt, även om man tar i be~

traktande att på 1918 måst föras ett belopp av omkring 45 miljoner
kronor förskottsvis bestridda utgifter, som ej kunnat allenast med led
ning av riksstaten fördelas på föregående år, men delvis avse även 1918.

Då vid 1917 års riksdag riksstaten för 1918 upprättades, hade
man redan kännedom om de stora överskott, som särskilt- inkomstbe
skattningen givit under föregående år, och kunde hysa grundad förhopp
ning om ökat inkomstöverskott på 1917 års stat. Oavsett neutralitets
kostnader ansåg man sig också kunna höja själva riksstaten med 133,5
miljoner kronor. Prisstegringen medförde ökningar aven mängd anslag
och särskilda förstärkningsanslag, i synnerhet för försvaret. Men man
märker ock en utpräglad tendens till expansion av .förvaltningen, tills~

vidare dock i blygsamma mått. Det första stora anslaget för arbets
lösheten beviljades· å denna stat. Likaså uppfördes för första gången i
riksstaten medel till' åtgärder i prisregle~ande syfte och lindring i de
mindre bemedlades levnadsvillkor. Sistnämnda båda anslag förstärktes
på den detta år i system satta tilläggsstaten, så att sammanlagt för året
anvisades över 148 miljoner kronor, varav dock en väsentlig del spa
rades. Å de båda tilläggsstaterna uppfördes vidare höjda ansla.g till
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krigstidstillägg, tillsammans över 90 miljoner kronor. På år 1918 få
även läggas återstående förluster för bränslekommissionen, industrikom
missionens förlust och den oersatta delen av statens järnvägars drift
underskott ..:..- tillsammans för dessa tre poster 102,5 miljoner kronor.
För räntor å statsskulden anvisades slutligen ett med 16,6 miljoner
kronor höjt anslag, vilket i allt fall överskreds. Detta år avvecklades
slutligen neutralitetskostnaderna, med betydligt sänkt belopp för 1918.

Sistnämnda förhållande medverkade väsentligt till nedgången i utgif
terna under 1919. Härtill bidrog dock ännu mera det minskade behovet
av medel både för prisreglering o. dyl. samt arbetslösheten. Dessa för
hållanden liksom avsaknaden av förskottsposter och kommissionsförluster
gjorde, att trots den sänkta summan för såväl stater som redovisade
utgifter inom 1919 års statsreglering rymdes stora anslagsökningar. Då
finansplanen upprättades, stod man ju ock mitt i högkonjunkturen och
kunde räkna med en betydande ograverad behållning i kassafonden vid
det nya budgetårets ingång. Det framhölls också i finansplanen, att
krigsvinsterna 'utgjorde en skattekälla, som kunde ytterligare utnyttjas
vid behov. På grund av den fortsatta prisstegringen måste ett flertal
förslagsanslag uppräknas å 1919, års riksstat. Men avsevärda utgifter
tillkomma för andra ändamål: utvidgning av ämbetsverk, sjukhus- och
andra byggnader, lönereglering för personalen vid folk- och småskolor
ffi. ffi. Det var emellertid först på tilläggsstaten för 1919, som de största
ökningarna kommo in. Här märkas anslag för prisreglering av ved, be
tydande fastighetsförvärv, rena förstärkningsanslag samt anslag för per
sonalökningar. Dyrtidstilläggen höjdes även och omlades efter en gli
dande skala. För prisreglering å livsmedelo. dyl. beviljades visser
ligen nya anslag till avsevärda belopp å tilläggsstaten, men å desSa
uppstodo besparing av över 68 miljoner kronor, vilket belopp ungefär
motsvarar' den nettobehållning, som å utgiftssidan tillfördes kassafonden
för 1919.

Den minskning i statsutgifter, som skedde från 1918 till 19 l 9,

fottsattes emellertid ej, ehuruväl de för bekämpande av arbetslösheten
samt prisreglering m. m. å 1920 års riksstat och tilläggsstat anvisade
anslagen 'inneburo en nedsättning med 108,5 miljoner kronor. Betydande
utrymmen för anslagsökningar, förefunnos alltså även inom den gamla
utgiftsramen.

Vid upprättandet av förslaget till riksstat för 1920 ansåg man sig
böra räkna med vikande konjunkturer i det hela under året men också
med att en hög prisnivå kunde komma att även under 1920 påverka
statens inkomstsida. Det var emellertid i tilläggsstaten för 1920 som
den väsentliga utvidgningen av utgiftsramen skedde, framför allt genom
av riksdagen beslutad förbättring av dyrtidstilläggen. Det å riksstaten
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för ändamålet reserverade beloppet översk~eds genom -de å tilläggssta
ten definitivt anvisade anslagen med omkring 70 miljoner kronor. Till
den stora utgiftssumman för året bidrogo slutligen betydande merutgif
ter på förslagsanslagen.

I finansplanen för 192 l gavs tydligt uttryck för farhågor för fram
tiden. Även om det är svårt att i statsverkspropositionen skönja nå
gon strängare återhållsamhet ifråga av nya anslagskrav, så ökades ut
gifterna än mera av riksdagen, varför riksstaten kom att beträffande de
verkliga utgifterna innebära en stegring mot statsverkspropositionen av
närmate 48 miljoner kronor.

Riksstaten för 192 l visar också ökning så gott som över hela
linjen - bortsett från de rena krigstidsförsörjningsanslagen. Ämbets
verken förstärktes med arbetskrafter eller erhöllo eljest förhöjda anslag.
Byggnader för armen, sjukhus och ämbetsverk sattes i gång eller full
följdes. Allmänna pensionsförsäkringen utbyggdes: anslagen höjdes med
över 10 milj. kronor. Bostadssubventionen utvecklades - visserligen
med tillhjälp av särskild byggnadsskatt men i allt fall en belastning.
Ökade bidrag till väganläggningar och nya sådana till epidemisjukhus
anvisades o. s. v. -

Riksstaten för 1921 fick emellertid påbyggas med en tilläggsstat
under helt andra auspicier. Betecknande är att arbetslöshetsanslaget,
som å riksstaten satts till I miljon kronor, nu påfylldes med 34,5 miljoner

. kronor. Ett annat uttryck för omkastningen i konjunkturerna och upp
fattningen var nedsättning i grunderna för dyrtidstilläggen.

I förslaget till riksstat för år 1922 saknar man ännu en fast strä
van att pressa ned utgifterna. I finansplanen talades visserligen om den
rådande ekonomiska depressionen, men' man kan knappast säga, att
konsekvenserna drogas därav.

Under loppet av riksdagen 1921 blev depressionen allt mera ut
präglad. Också inhiberades en del bebådade propositioner och före
slagas beträffånde dyrtidstilläggen skarpare beskärningar än som för
utsatts i statsverkspropositionen. Efter ytterligare nedpressningar av
riksdagen kom den fastställda riksstaten att innebära en nedsättning av
de verkliga utgifterna -med 94,5 miljoner kronor i förhållande till budget
förslaget. Till denna stora nedsättning bidrog emellertid att dyrtids
tilläggen kunde beräknas efter en väsentligt sänkt index.

Då tilläggsstaten för 1922 uppgjordes, stod man mitt i lågkon
junkturen. Följderna visade sig i nödvändigheten att för arbetslöshe
tens bekämpande till det å riksstaten anvisade anslaget om 3 miljoner
kronor begära ett fyllnadsbelopp av 85 miljoner. Av detta anslag
kunde dock till följande år reseveras nära tredjedelen, vilken jämte för
första halvåret 1923 anvisade 5 miljoner kronor räckt att täcka alla



sedermera uppkommande utgifter för ändamålet ifråga. For övrigt be
gränsades 1922 års tillägsstat kraftigt; de nya utgifterna kunna upp
skattas till ungefär fjärdedelen av de i 192 l års tilläggsstat upptagna.
På grund härav och tack vare automatisk nedgång i dyrtidstilläggskost
naderna stannade 1922 års utgifter i sin helhet omkring 55 miljoner
kronor under det föregående årets.

Riksstaten för första halvåret 1923 torde vara bäst att i detta
sammanhang förbigå. Den är ej jämförbar med vare sig föregående
eller efterföljande' riksstater. ·Med den stränga sparsamhet, som iakt
togs i halvårsbudgeten, bildar emellertid denna en förmedlande över
gång till den första fullt genomförda' besparingsbudgeten, för budget
åt:et 1923/24.

Då det gällde att göra upp riksstaten för detta budgetår, stod
man inför en ny situation: statsverkets kassafond, som varit den sista
resursen vid de föregående statsregleringarna, särskilt för tilläggsstaternas
finansiering, ~unde ej längre ,anlitas. Det gällde därför att få de verk
liga utgifterna täckta med de löpande, verkliga inkomsterna. Ehuruväl
man nu tyckte sig skönja någon förbättring i konjunkturerna, vågade
rn~n likväl ej draga några växlar på framtiden vid inkomstberäkningen
utan gick in för att resolut söka få ned utgifterna. Så gott som alla
nya anspråk på anslag avvisades.' Beskärningar träffade i första rum
met dyrtidstilläggen. I nära överensstämmelse med regeringsförslaget
vidtogs skärpning av grunderna, så att dyrtidstillägget i regel .endast
blev kompensation för halva stegringen i, levnadskostnader sedan 1914.
Anslaget kunde ytterligare minskas på grund av indexsänkning. För
övrigt gingo besparingarna ut över hela budgeten. Erinras må blott
om kommitteindragningarna 'och personalinskränkningarna vid central
förvaltningen. På grund av åtskilliga höjningar av förslagsanslagen kom
detta år påfrestningen på kassafonden för täckning avanslagsbrister
att bliva mindre än något år efter 1914 - bortsett från undantagsåret
1919, som ju gav stor behållning.

I riksstatsförslaget för 1924/25 fullföljdes besparingssträvandena
från den föregående budgeten. Jämte indragningar över hela budgeten
efter ,en ko.nsekvent genolnförd sparsamhetsprincip, för,eslogs ett fast
låsande av dyrtidstillägget, varigenom de verkliga utgifterna allt som
allt skulle nedgå I 2,smiljoner kronor mot föregående år. Riksdagen
lät emellertid dyrtidstilläggen stå orubbade. På grund härav och öv
riga ändringar i statsverkspropositionen blev i riksstaten nämnda skill
nadsbelopp reducerat till 5,5 miljoner kronor. Även i denna riksstat
äro ett flertal förslagsanslag uppräknade, vadan man kunnat hoppas, att
kassafonden ej skulle behöva i nämnvärd utsträckning släppa till medel
för täckande avanslagsbrister. I fjorårets statsverksproposition tilläm-

, I
l'
(

i
; l
l)

: !
, I

.1

!
'j

I
l
t

8 NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN I 2 FEBRUARI 1925



STATSBUDGETEN UNDER OCH EFTER KRISTIDEN

pade man emellertid samma a-priser vid beräknandet av försvarsväsen-
dets anslag som i 1923/24 års riksstat, och denna har enligt den nu·
mera föreliggande budgetredovisningen beträffande försvarshuvudtiteln
givit en anslagsbrist på 7,4 miljoner kronor. Vidare har mul· och klöv
sjukans uppträdande dragit ett brett streck i räkningen. Genom att
dyrtidstilläggen ej gj ordes fasta har de- sista kvartalens indexstegring
också påverkat anslagsbelastningen i ogynnsam riktning. Det är nog
därför sannolikt, att de verkliga utgifterna för nu löpande budgetår
komma snarare att överstiga än understiga fjorårssiffran.

Innan man går vidare beträffande de verkliga utgifterna, torde det
vara lämpligt att något se på kapitalökningsutgifterna. Dessa visa
en tämligen ojämn stegring från 60,7 miljoner kronor 1913 til( 258,6
1921 och en kraftig sänkning därefter till lägst 77,4 miljoner 1924/25.
Beträffande -dessa siffror är att framhålla, att i desamma ingå utom an
slag för avbetalning å statsskulden även avsättningar till rusdrycksme
delsfonden. Härav har ett belopp av 57,6 miljoner kronor tagits i an
språk för statsregleringen, oavsett de belopp, vilka såsom direkt dubbel
för.da omedelbart avdragits från vederbörande riksstater. Anslagen i
övrigt hava till väsentlig del bestritts med lånemedel - belysand-e här
för är höjningen av anslaget till räntor å statssuiden från 24 miljoner
kronor å 1913 års riksstat till över 79 miljoner å 1924/25 års bud
get. Det är framför allt med hänsyn till räntekostnaderna som utgif
terna för kapitalökning i detta sammanhang äro av intresse. Det är
med tillfredsställelse att konstatera, att utgifterna för kapitalökning skarpt
beskurits de sista åren och att man i den nu löpande budgeten gått in
för principen att ej med lånemedel bestrida större del av anslagen till
utlåningsfonderna än som väntas förränta sig. Men tack vare den starka
expansionen under högkonjunkturen och även under nedgångsperiodens
början få vi nu dragas med räntekostnader mer än tre gånger så höga
som för 12 år sedan.

Beträffande frågan, huru erforderliga inkomster beretts un:der
den ifrågavarande perioden, torde det här vara tillräckligt att framhålla
ett par fakta.

Lånemedel hava i anslutning till de vid budgetreformen 191 I fast
slagna principerna använts huvudsakligen för kapitalökning å statens
produktiva fonder. Dock kvarstå ännu oreglerade flera fall, där tillfällig
upplåning anlitats för täckning tillsvidare av verkliga utgifter. Efter
återbetalning aven del av dessa medel å nästa riksstat uppgår dock
beloppet ifråga ej till mer än 32,6 miljoner kronor, varav en väsentlig del
är avsedd att ersättas genom framdeles inflytande försäljningsmedel o. dyl.

Vad beträffar utgifterna i övrigt under ifrågavarande period hava
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desamma alltså täckts genom andra statsinkomster. Det torde ej vara
nödvändigt att här ingå på några detaljer. Erinras' må allenast, att un
der krisåren och inflationsperioden överskott uppstodo å statsreglerin
garna av sådan omfattning, att kassafonden kunnat tagas i anspråk för
efterföljande riksstater med ett sammanlagt belopp av I,134,6 miljoner
kronor - ett förhållande som tydligt vittnar om osäkerheten i kristids
budgeterna och om huru liten uppfattning man vid skatternas påläg
gande hade om vad dessa i verkligheten skulle komma att betyda.

Emellertid - likvidationen efter kristiden är väsentligen fullbordad
och kassafonden står åter ungefår i den storlek den hade 1913, visser
ligen i ett försämrat penningvärde men till gengäld i mycket högre grad
likvid, sedan i budgetredovisningen numera' allenast upptagas de verk
ligen influtna inkomstbeloppen.

Om man nu undersöker, beträffande vilka anslag nedgången i de verk
liga utgifterna ägt rum från 1921 till budgetåret 1924/25, så framgår i
huvudsak följande.

Motsvarighet saknas i den nu löpande budgeten till anslagen för
arbetslöshetens bekämpande, lindring i de mindre bemedlades levnads
villkor och understöd för bostadsbyggnader, tillsammans 44 miljoner
kronor. Bortfallit hava också vissa stora anslag för brister vid för
svarsväsendet. Den största sänkningsposten utgöres av dyrtidslilläggs
anslagen, .som efter avdrag av de löneförhöjningar, som i viss mån kom
penserat den direkta nedsättningen, sänkts med mer än ett hundratal
miljoner kronor. Härefter komma anslagen till byggnadsföretag - en
bart vid armen en nedsättning av bortåt 14 miljoner kronor, vari dock
ingå en del underhållskostnader. Vidare följa omkostnadsanslag, vilka
variera efter prisförändringarna, av betydelse särskilt vid försvarsväsen
det men även för fångvård, hospital och andra vårdanstalter. Även
andra anläggningar än byggnader hava hållits tillbaka, exempelvis hamn
byggnader och säkerhetsanstalter för sjöfarten. Vidare hava bidrag och
understöd av olika slag nedsatts, mest beträffande anslagen till vägvä
sendet, vilket dock i viss. mån kompenserats genom automobilskatte
medlen. Såsom en sista grupp -kommer inskränkningar i förvaltnings
apparaten, .därvid inräknat kommitteerna, enligt riksstatsanslagen visser
ligen ej av så stor betydelse, men om hänsyn tages till de verkliga
utgifterna för kommitteerna dock i allt fall uppgående till över 5 miljo
ner kronor.

Huvudanledningarna till sänkningarna torde härmed vara angivna.
Trots den skedda utgiftsminskningen på det hela finnas väsentliga grup
per av anslag, som ej undergått sänkning. Här må endast framhållas
ett par. Anslagen. för sociala verk och inrättningar under femte huvud-
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titeln, arbetslöshetsanslagen frånräknade, hava ökats från 31,3 till 37,3
miljoner kronor. Anslagen till hälso- och sjukvård hava praktiskt taget
stått stilla vid något över 24 milj oner kronor. Anslagen till folkunder
visningen hava ökats, dock knappt mer än l miljon kronor, och äro nu
uppe i jämnt 60 miljoner kronor. Denna siffra skulle hava ökats ytter
ligare, om ej vid fjorårsriksdagen genomdrivits vissa arvodessänkningar.'

I den utveckling mot sjunkande budgeter, som ägt rum efter 192 l,

innebär det nu framlagda förslaget till riksstat för budgetåret 1925/26
ett avbrott med höjning för såväl verkliga utgifter som utgifter för ka
pitalökning. Det må dock beträffande de senare omedelbart påpekas,
att dessa' tyngas av .tidigare beslutade understöd för ostkustbanans fi
nansiering, vilket likväl väsentligt motväges av lninskad avsättning till
rusdrycksmedelsfonden. Beträffande affärsverken har även minskad till
gång till besparingar föranlett ökade anslagsbehov.

Vad de verkliga utgifterna angår, hava dessa höjts med 26,7 mil
joner kronor.

I finansplanen angives att av ökningen 9,7 miljoner kronor' hän
föra sig till höjning av förslagsanslagen, utan ändring i grunderna. Då
man av riksstatsförslaget ser, att enbart anslagen till folkpensioneringen
och folkskollärares avlönande höjts 4,4 miljoner kronor och detta är en
s. k. automatisk höjning, torde den egentliga uppräkningen av förut för'
lågt upptagna förslagsanslag röra sig OIn högst 5 miljoner kronor. Så
som ren uppräkning är även att betrakta två poster om tillsammans
0,8 miljoner kronor, vilka förekomma på båda sidor i budgeten. Vidare
torde beträffande reservationsanslagen någon del - här uppskattad till
hälften - av den sammanlagda höjningen vara beroende på att reserva
tioner stått till förfogande i mindre utsträckning än föregående år. Läg
ger man nu samman dessa olika poster, erhåller man ett belopp, vilket
avdraget från utgiftsökningen på det hela visar en återstod av omkring
18 miljoner kronor, som alltså utgör den nya verkliga belastningen på
budgeten.

Häri ingå först den redan berörda automatiska ökningen av äldre
förslagsanslag. De mest tyngande posterna. i övrigt äro lönereglerin
garna för länsstyrelserna, polispersonalen och universiteten ävensom pen
sionsförbättringen för äldre pensionärer. För övrigt märkas bland de
nya eller höjda anslagen inköp av beskickningshus i Rom, fortsättning
av .hospitalsbygget i Hälsingborg, ombyggnad av serafimerlasarettet och
kungl. biblioteket, fortsättningsanslag för byggande av havsisbrytare.
Härtiil komma ökningar på ett flertal anslag, särskilt på nionde huvud
titeln. Inom fjärde huvudtiteln hava nedsättningar ägt rutTI, så att höjt
nybyggnadsanslag till flottan ej behövt föranleda ökning av slutsumman.
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Beträffande åtskilliga förslagsanslag å sistnämnda huvudtitel förutsättas
särskilda besparingsåtgärder, varförutan dessa anslag måste höjas vä
sentligt.

I övrigt kan man knappast säga, att några mera genomgående
besparingar ingå i riksstatsförslaget.

Huru hava då medel till utgiftsökningen beretts?
Skatteinkomsterna hava - bortsett från automobilskattemedel

upptagits med 2 1,6 miljoner kronor högre belopp än i en löpande bud
get. Härav falla 8' miljoner på den egentliga inkomst- och förmögeQ
hetsskatten, medan B-skattebeloppet nedsatts .med l miljon. I verklig
heten torde dock ungefär hälften av höjningen av A-skatten vara ren
uppräkning och den verkliga ökningen i skatteavkastningen skulle alltså
vara omkring 4 miljoner kronor. Tullmedlen hava höjts med I 1,5 mil
joner kronor. Detta är i sin helhet en uppräkning, som dock kommer
att ligga under 1924/25 års sannolika siffra. Med hänsyn till stagna
tionen i tullinkomsterna torde det vara väl motiverat att ej upptaga
tullinkomsterna högre. Sockerskatten föreslås höjd med 3 miljoner, även
detta i anslutning till' innevarande budgetårs beräknade utfall. Vad de
större inkomstkategorierna i övrigt angår, visa affärsverken ett med 5,9
miljoner kronor minskat netto, vilken minskning till större delen faller
på domänverket. Här kan man tala om en nedräkning med ledning av
de antagna resultaten för i år. Allt som allt upptagas de verkliga lö
pande inkomsterna, efter avdrag av vissa mot utgiftsanslag direkt sva
rande höjningar, till ett belopp, som innebär en stegring mot inneva
rande budgetår av 16,8 miljoner kronor.

Då nu ökningen av verkliga utgifter uppgår till 26,7 miljoner kro
nor, frågar man sig, hur täckning för denna skillnad beretts. Förkla
ringen, ligger dels däri, att av rusdrycksinkomsterna tagits i anspråk 5,3
miljoner högre belopp än innevarande budgetår, huvudsakligen på grund
av föreslagna ändrade bestämmelser om avsättningen till rusdrycksme
delsfonden, och dels däri att man haft att tillgå en 'del av statens järn
vägar återbetalda, numera obehövliga förlagsmedel.

Den egentliga ökade belastningen å verkliga utgifter får såsom
förut nämnts beräknas .till omkring 18 miljoner kronor. Den reella
ökade avkastningen av ,statens inkomstkällor torde däremot knappast
-- enligt budgetförslaget - röra sig om mer än ungefär tredjedelen av
detta belopp.

Nu förefaller det, som om man underskattat vissa inkomstkällors
avkastningsförmåga, under förutsättning nämligen att man, såsom ut
gångspunkten för finansplanen fattats, räknar med 'någon förbättring i
det ekonomiska läget. Detta gäller särskilt inkomst- och förmögenhets
skatten och stämpelmedlen~ Beträffande dessa senare hade man i 192 3/2 4
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års budget gjort en felräkning, i vilken jag nog själv i viss mån var
,delaktig. Men nu hava stämpelmedlen klart vänt uppåt igen.

Även med beaktande av nu nämnda möjligheter att höja några
inkomstposter i det föreliggande budgetförslaget måste man 'säga sig,
att för den närmaste framtiden näppeligen kan räknas med en normal
årlig utgiftsökning av 18 miljoner kronor, för vilken täckning kan er
hållas genom motsvarande reell inkomstökning.

Det är under sådana förhållanden oavvisligt, att besparingsarbetet
fullföljes. Att härvid grunda stora förhoppningar på vinster av rena
omläggningar i förvaltningen synes ej vara tillrådligt, såvida man ej vill
slopa stora delar av förvaltningens uppgifter. Det är dock nödvändigt,
.att besparingsarbetet även på detta område fullföljes. Men det bör
kompletteras' aven allmän eftersyn, i vad mån bidrag och understöd
för icke' direkt statlig verksamhet kommit att gå utöver vad som- kan
anses nödvändigt. De förut framhållna siffrorna för budgetens utökning
måste anses visa, att här på åtskilliga områden skett en expansion, som
ej står i förhållande till utvecklingen av nationens tillgångar och bär
kraft. Lyckligtvis kunna även anslag, som automatiskt ökas, regleras.
Det bör därför ej vara uteslutet att verkligen komma till en skatte
lindring.

Men kan en sådan ske i år? Ja, är budgetförslaget i övrigt håll
bart beräknat, förefaller det ej osannolikt, att ,vissa utgiftsposter kunna
sänkas' liksom en eller annan inkomstpost, såsom antytt, nog kan höjas.
'Man står i år i en helt annan situation än i fjor. Då visste man ej,
vilket överskott 1923/24 års budget skulle lämna. Därest man vetat
<let, hade man kunnat göra någon skattesänkning redan då. Nu känner
'man till, att kassafonden har en stark ställning. I verkligheten behöver
fonden numer~ - särskilt på grund av· ökade anslagsreservationer och
budgetårets omläggning - icke fylla något kassaförlagsbehov utan har
·endast att tjäna såsom regulator i budgeten.- Även om sta~sr~gleringen

.för innevarande år icke skulle komm·a att ge något nämnvärt överskott,
:synes· kassafondens ställning därför vara stark nog att i nödfall taga
·emot en mindre stöt.

Det har framhållits, att skatte'sänkningen borde anstå till bättre
·'konjunkturer. Med sikte på de förut anförda siffrorna för statsu~gifter

'nas ansvällning tror jag man bör akta sig för att följa detta resone
·;mang. Med en högkonjunktur komma för visso ökade krav på staten,
+och det blir då kanske ännu svårare att få plats för en skattesänkning.
Kan sänkningen ske nu, bör den också göras, men. under klar insikt
tom att det för framtiden verkligen gäller att hålla igen utgiftsökningen.
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Härefter yttrade sig:
Professor K. W'icksell: Statskommissarien Stridsberg överöste oss med

ett regn av siffror, och jag får tillstå, att jag stundom icke var i stånd att
följa med. Emellertid är det en sak, som är gemensam för alla dessa siffror,
något som man kanske icke alltid reflekterar över, och det är, att de alle
sammans äro uttryckta i svenska kronor. Det är alltså icke fråga om ku
bikfot spannmål, om osmundjärn eller träprodukter, utan inkomsterna och
utgifterna i statens budget vila på denna enda pivot, kronan. Nu är det
klart, att om den grund, på vilken det hela stöder sig, befinnes vara en
gungande grund, så är stabiliteten i budgeten redan därigenom ganska även
tyrad. På de första sidorna av häftet över statens inkomster i år framhåller
statsrådet Thorsson, att prisnivån i Sverige under sista' halvåret undergått en
höjning, som åtminstone efter förkrigstidens förhållanden måste anses vara
kolossal. Han framhåller -emellertid samtidigt, att vi därvidlag icke äro sämre
ställda än andra länder, Förenta Staterna, Holland, England o. s. v., och han
säger sig icke ha någon anledning tro, att denna höjning, som ju avlöste en
föregående sakta nedgång av prisnivån, skall vara inledningen till en all
männare stegring av prise~rna eller, nled andra ord, en sänkning av den
svenska kronans köpkraft.

Man begår väl icke någon oartighet mot den för ögonblicket dess värre
otjänstbare finansministern, om man påstår, att han icke gärna kan anföra
några verkliga skäl för en sådan åsikt. Man skulle för öyrigt kunna säga,
att det härvidlag icke borde vara fråga om tro, då ju prisnivåns allmänna
höjd och kronans allmänna köpkraft är någo4 som fortfarande åtminstone
delvis ligger' i vår egen hand att reglera. Vi ha ännu icke övergått så full
ständigt. till guldmyntfoten, att vi icke ha tillfälle att, om vi så vilja, pressa
ned dollarkursen och därigenom hindra prisnivån att ytterligare stiga.

Frågan är då, om man hos våra statsauktoriteter kan vänta något syn
nerligt intresse för ett dylikt fasthållande av prisnivån, vilket ju ändå är
grundvalen för all stabilitet i det ekonomiska livet, vare sig det privata eller
offentliga. Man kan. verkligen därvid.lag hysa en viss tvekan, ty vi skola
komma ihåg, att ofantligt stora intressen för staten äro förknippade med att
prisnivån skall fortsätta att stiga, och att alltså kronans värde skall fortsätta
att sjunka. Statskommissarien Stridsberg nämnde en sådan sak i förbigående,
nämligen att dyrtidstilläggen för ämbetsmännen endast kompensera halva pris
stegringen. Staten vinner alltså vid varje ny prisstegring hälften av vad den
skulle behöva ge ut i ökade löner för att hålla dem i nivå med prissteg
ringen. Staten har emellertid även många andra liknande intressen. Den
skall betala ränta och amortering på statsskulden, vilken skuld åtminstone
delvis, under de sista -krigsåren och de närmaste åren därefter, är upplånad
i ett mycket sämre rnynt än det nuvarande. De skulder, som staten då.
gjorde, skall den nu betala igen i ett kanske dubbelt så värdefullt mynt.
Det innebär därför givetvis en stor lättnad för staten, om myntet försämras
litet, så att den får betala sina skulder på ett angenämare sätt. Att på
samma gång de, som inneha fordringar på staten från tiden före kriget, en
dast få igen' en bråkdel av vad staten en gång lovat dem, är ju mycket
ledsamt för dem, men innebär en ytterligare lättnad för statskassan.

Så tillkomma de fall, då staten icke är låntagare utan långivare. Vi
veta ju, att ansatser redan ha visat sig till att låntagare, som lånat under
den svåraste tiden, då pengarna saknade större delen av sitt värde, och som
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nu skola betala igen sina skulder till staten i ett mycket bättre mynt, komma
in och klaga över detta och begära ändring. Det är mycket svårt för staten
att ge de~ någon direkt lindring, därför att det skulle medföra så ofantligt
många och farliga konsekvenser, men om staten kunde lindra även deras
ställning .genom att försämra myntet litet, så att de finge lättare att komma
ut med betalningen, så kan ju staten anse sig ha gjort en god gärning. Här
till komma så alla de enskilda personer, som var och en i sin stad skulle
vara intresserade av ett försämrat penningvärde och som naturligtvis göra
allt vad de kunna för att skjuta utvecklingen i en sådan riktning.

Det är icke första gången, som jag fäster uppmärksamheten på detta,
men det förefaller- mig, som om man gjorde orätt i att låta den saken glöm
mas bort. En reglering borde utan tvivel ske i det sorgliga förhållandet,
att staten nu dels icke betalar vad den lovat, dels nödgas betala mycket
mera än vad den lovat. Allt detta borde regleras, men en verkligt rationell
reglering kan endast ske på basen avett stabilt penningvärde, i annat fall
finge den ju snart göras om på nytt. Jag ber om ursäkt, att jag kanske
hållit mig litet vid sidan om det egentliga ämnet, men jag tror, att denna
synpunkt i alla fall i detta sammanhang förtjänar att. framhållas.

Professor E. Heckscher: Professor Wicksell skall icke få locka mig
in på en längre diskussion av penningpolitiken. Icke ens den, som har en
ganska låg uppfattning om statsledarnas moral, tror jag med skäl kan· till
skriva dem en önskan för närvarande att försämra penningvärdet. För ett
tiotal år sedan 'hade de den allra bästa vilja att göra det, men sedan ha
även de sett alltför många olägenheter både från statens synpunkt och från
rent begränsade ekonomiska synpunkter av sådana åtgärder. Alla utom vissa
gnlpper av privat intresserade äro n9g därför nu ense om önskvärdheten av
ett stabilt penningvärde. Svårigheten ligger icke i den goda viljan utan i
att få vad man önskar.

I fråga om budgetens totala höjd nämnde statskommissarien Stridsberg,
att man knappast torde kunna uppnå större inskränkningar i budgetens om
fattning, om man icke ginge löst på förvaltningsuppgifternas omfång, och
han tillade att frågan var, om statens uppgifter stode i rätt förhållande till
samhällets tillgångar och bärkraft. Samtidigt med ett instämmande härutinnan
vill jag gå ett steg längre. Synpunkten bör icke blott vara: »Rå vi med
så mycket statsutgifter, som vi ha?»; vi skola också fråga: »Ha vi intresse av
så stora statsutgifter,' som vi ha?» Det är dock till syvende och sidst ur
allas våra kassor, som det går, och frågan gäller, om våra behov skola täckas
genom privat eller genom offentlig hushållning.

Det råder visserligen intet tvivel, att åsikterna om var besparingar
skola kunna göras gå i högsta grad isär. Somliga ha nytta av vissa och
somliga av andra åtgärder.. Skulle det dock icke, med beaktande av detta
och den praktiska omöjligheten att få en offentlig hushållning efter allas
huvud, vara möjligt att skära bort en hel del, so.m nu står kvar av ren
slentrian? Man har en gång fattat ett beslut, vilket som prejudikat dragit
andra utgifter med sig, och man har på det sättet lagt sig ombord med
en budget, som i grund och botten känns abnormt stor för de allra' flesta.
Vi måste tänka efter, om icke det omfång av statens verksamhet, som
fanns vid sekelskiftet, bättre motsvarar våra verkliga syften och önskemål
än den nuvarande· mångfalden av uppgifter. En sådan utveckling innebär
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icke alls statens abdikation, utan den möjliggör tvärtom en effektivare statsverk·
samhet, - fastän på ett mera begränsat område. Ifråga om det, som staten
måste göra, skall man icke alls dra sig för de maktmedel eller de utgifter,
som staten 'behöver.

Detta program för i sin ordning till den konsekvensen, att staten skall
ha ordentligt betalda ämbetsmän men få ämbetsmän. I själva verket har en '
rakt motsatt utveckling ägt rum under den senaste mansåldern. Staten har
lagt sig ombord med ständigt nya ämbetsverk och ämbetsmän och betalt
dem sämre och sämre, särskilt de högre, varav resultatet icke gärna kan bli
tillfredsställande. Man får sällan ett gott arbete utan god betalning, och
man får sällan ett gott arbete, när man skall suga in en väldig massa arbets
kraft på en gång.

Härmed vill jag icke ha sagt, att icke staten även med de uppgifter,
som den för närvarande har, skulle kunna reda sig billigare och kanske· rent
av bättre. Det är särskilt eri punkt, där jag aldrig har förstått, varför mot
ståndet varit så starkt, nämligen i fråga om att avskaffa de högt kvalificerade
ämbetsmännen på mellanstadiet. Skall man verkligen behöva ha jurister eller
därmed jämförlig personal för det rena kansliarbetet, vilket dock är det över
vägande inom både departement och centrala ämbetsverk? Det är något
specifikt för Sverige eller i varje fall för de nordiska lånderna, att man icke
har en klass av vad som i Tyskland kallas för »mittlere Beamte», folk med
vanlig skolbildning utan akademisk examen; i alla de. stora länderna har man
tre klasser av ämbetsmän, nämligen dels »betjänte» , dels personal med en
bart folkskolebildning eller realskoleexamen och dels en klass av verkligt
kvalificerade specialutbildade för ledareposterna. Nu bli de högre bildade
faktiskt förslöade på mellanpost~rna. Besparingen vore icke enbart av stats
finansiell natur utan även av nationalekonomisk, men' det är ju icke någon
invändning mot saken. Det förefaller, som om man i Sverige skulle ha
mycket goda möjligheter att uppnå denna besparing, låt vara på ett annat
sätt än i andra länder, genom att taga den kvinnliga arbetskraften i anspråk.
Det föreligger för närvarande ett förslag om en ny ställniag för den kvinnliga
arbetskraften i statens tjänst, vilket jag har mycket svårt att finna byggt på
förnuftiga principer. För den kvinnliga arbetskraft, som i framtiden kan
komma in i statstjänst, skulle det betyda ofantligt mycket mera, om man för
kvinnor med vanlig flickskolebildning öppnade alla kanslisekreterare- och
sekreterareplatser i ämbetsverken, än om man ger kvinnorna en teoretisk rätt
-att stiga hur högt som helst, vilket de ytterst säll an komma att göra~,

Utan tvivel behövs det en radikal förändring på många punkter, framför
allt inom socialförsäkringen, som förefaller vara dels bland det dyrbaraste
staten har, dels bland det mest opraktiska. Framför allt bör man icke låta
staten rycka in, när det finns möjligheter for att enskilda skola göra det.
Eftersom jag nu har varit något ivrig att skära remmar ur andras hudar,
skall tilläggas, att detta även gäller ett område, som står mig nära, nämligen
det ,akademiska. Den utrustning av universiteten och högskolorna med nya
professurer, som ägt rum genom statsmedel, bör icke fortsätta. Vi böra i
stället se, om det icke går att på privat väg uppnå väsentliga utvidgningar
,av den vetenskapliga undervisningen, och vi böra hålla igen ganska ordentligt
mot anspråk' på nya anslag inom detta område. För. svensk uppfattning före
faller det självklart, att den' akademiska undervisningen och det veten'skapliga
'arbetet äro statsuppgifter, men, i själva verket är det de privata högskolorna,
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SalU vuxit starkast under den senaste generationen, och ingen har lidit skada
därav utan snarare tvärton1. Det finns faktiskt stor offervillighet från en
skilda, i synnerhet när något icke kan komma till stånd utan dem. De
önskemål, som statens högskolor ha, äro ofta mycket berättigade, speciellt
ifråga om lönernas höjd, men betydligt mindre berättigade, när det gäller nya
professurer. I viss grad är det här san1ma historia som i den centrala för
valtningen, att man har. låtit kvantiteten ersätta kvaliteten. Man har varit
så ivrig att få nya tjänster, att man icke har tänkt på att ge ordentliga löner
åt de tjänster, som funnas. I själva verket är detta en skadligare utveckling
för det vetenskapliga arbetet än när man tar för sig något så. när måttliga
uppgifter och ser till att tjänsterna bliva tillfredsställande avlönade.

Statsrådet E. W"igforss: Då jag hörde professor Heckschers anförande,
kunde jag inte underlåta att göra den reflexionen, att meningarna nog i alla
dessa frågor äro betydligt mera delade än han tycks tro. Det går- nog lätt
att säga, att om man bara sätter sig och resonerar om statens utgifter, skall
man kunna komma överens om att spara både på den ena och den andra
punkten. Jag kan emellertid taga som exempel vad han sist yttrade om
vetenskapen och dess utveckling. Det finns här två uppfattningar. Den ena
ser vetenskapen som ett begränsat område, som skall förvaltas och förvaltas
på det mest sparsamma sätt. Man anser, att vetenskapen har ett visst arbete
att utföra, och att man skall försöka att ordna det arbetet så billigt som
möjligt efter vanliga ekonomiska principer. Häremot står den rakt motsatta
uppfattningen, att vetenskapen har ett fullständigt obegränsat område, och att
det faktiskt endast är vår fattigdom, som hindrar oss att tillfredsställa annat
än våra ögonblickliga behov. Hade vi bara råd, anser man; skulle vi låta
så mycket folk som möjligt syssla med vetenskapligt. arbete.

För min del tror jag verkligen, att man icke kan få för mycket folk,
som sysslar exempelvis med växtbiologi, med fysik och kemi och hela raden
av naturvetenskaper, där det finns en oändlig mängd problem att lösa, som,
om man hade tillgång på mera arbetskraft, skulle kunna lösas ofantligt mycket
snabbare än nu, och som kanske skulle kunna klara upp våra sociala pro
blem på ett sätt, som vi icke nu kunna föreställa oss. Fastän det är nlycket
svårt att draga upp någon principiell gräns, får man nog säga, att det före
ligger en bestämd skillnad mellan förvaltning, där man har ett begränsat
område, och vetenskap, som efter sin natur är obegränsad. Jag tror, att
endast detta exempel skall visa, hur svårt det är att försona de olika me
ningarna.

Jag skulle vilja fullständigt instämma med professor Heckscher däruti,
att vi böra försöka reda oss med billigare arbetskraft, exempelvis den kvinn
liga. Jag beklagar, att professor Heckscher icke riktigt tycks ha uppfattat
själva kärnan i den kungl. propositionen om de kvinnliga befattningshavarnas
löner, ty den avser· just ett fullständigt tillmötesgående av hans ståndpunkt.
Den innebär nämligen ingenting annat än att man säger, -att här ha vi haft
manlig arbetskraft, som fyllt en viss uppgift, och vi ha haft kvinnlig arbets
kraft, som fyllt precis samma uppgift, men vi ha betalt dem olika löner.
Vad skola vi göra i stället? Jo, vi taga helt enkelt och föra samman dessa
platser i en gemensam löneplan. Kvinnorna stå kvar och männen stå kvar
och båda få lön som förut, men männen få söka de kvinnliga befattningarna
och kvinnorna de manliga. Det blir i grund och botten ett försök att pröva
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sig fram med två olika lönenivåer för samma arbete. Om det visar sig i
praktiken, att det lyckas, kan jag icke se annat än att följden lnåste bli, att
man begagnar sig av kvinnorna som den billigare arbetskraften. Vi ha nu
en sekreterarebefattning, som öppnas för både män och kvinnor och med
samma lön för båda, men ingenting hindrar naturligtvis, att man inrättar en
annan befattning, också öppen för män och kvinnor., men med lägre lön.
Kunna kvinnorna utföra arbetet lika bra som männen, blir det antagligen de,
som få göra det. Kungl. Maj :ts förslag innebär ett försök att rent experi
mentellt inom det statliga lönesystemets ram komma fram till en möjlighet
att tiIIgodogöra sig billig arbetskraft.

Kan man verkligen hoppas vinna någon enighet om att vi skola vända
tillbaka till en budget sådan som den vi exempelvis hade år 1900 ? Jag
skall icke strax dra upp det stora exemplet med de olika ståndpunkterna på
det militära olnrådet, som stå stick i stäv mot varandra, utan jag skall välja
ett annat område, nämligen privatskolorna. I den oerhörda stegringen av
statsutgifterna under senare år ingår som ett element en stegring av utgifterna
för privatskolorna, särskilt för de kvinnliga skolorna, som är alldeles häpnads
väckande. År 19 14 utgjorde statens bidrag till dessa skolor ungefär 600 000

kronor, år 192 I var det uppe i över fem miljoner och år 1924 i 5 ISO boo

kronor, d. v. s. en åtta- ii niodubbling. Hur har nu detta varit möjligt? Jo,
det har berott på att staten har övertagit större delen av avlöningen till de
kvinnliga lärarkrafterna, och man' kan också säga, att dessa lärarkrafter ha
fått sin standard högst väsentligt förbättrad. Ifrån att före kriget ha haft i
genomsnitt i första lönegraden I 400 kronor, ha de nu mellan 4 000 och
5 000 kronor. Jag framhåller detta endast som ett exempel på eon av or
sakerna till den stora ökningen av statsbudgeten. Det är faktiskt så, att
den mänskliga arbetskrp.ften nu är bättre betald, i statens tjänst än den var
före kriget, och jag tror, att detta gäller mycket högt upp. Naturligtvis kan
man fråga, varför vi icke nu klippa av dessa löner, så att de komma lika
lågt som förut, och låta enskilda betala resterl. Varför kunna icke termins
avgifterna höjas, så att skolorna bära sig själva? Ja, men då komma för
äldrarna och säga, att det är fullständigt omöjligt. Redan lned nuvarande
avgifter är man rätt långt upp i medelklassen så ytterligt tryckt, när det
gäller att betala för två eller tre flickor i skolan, att man icke kan fordra
högre avgifter. Jag tror heller icke, att professor Heckscher skulle kunna få
någon' majoritet om ett förslag, att statsbidraget i stället för med fem miljoner
endast skall utgå med I 200 000 kronor.

På detta sätt är det emellertid på det ena området efter det andra.
Finge man ta varje sak för sig, skulle man nog kunna tänka sig att bilda
en majoritet för större sparsamhet på varje särskild punkt. Man skulle ex
empelvis kunna få en majoritet för sänkta anslag till privatskolorna och en
majoritet för 'sänkta anslag till militärväsendet, men om man verkligen för
sökte gå den vägen, tror jag, att alla de hotade intressena skulle slå sig
tillsammans och säga, att de hellre toge allt som det nu är.

Hur delade meningarna äro, skall jag be att få belysa med ännu ett
exempel. Statskommissarien Stridsberg nämnde, att det borde finnas möj
Iighet att sänka inkomst- och förmögenhetsskatten, om man ville finna sig i
att kassafonden finge ta emot en stöt. Det är alldeles klart, att det under
sådana förhållanden skulle vara möjligt att genonlföra en skattesänkning, nlen
jag tror, att i det ögonblick, den saken blir aktuell, koturner man att fråga,
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varför kassafonden skall få taga en stöt just för en sänkning av inkomst- och
förmögenhetsskatten. Som bekant par det i bevillningsutskottet .förelegat ett
förslag 'om att man skulle suspendera spannmålstullarna under den närmaste
tiden på grund av vissa abnorma förhållanden~ De som ville göra detta,
böjde sig emellertid för det faktum, att man då finge, taga 6 il 7 miljoner
ur kassafonden. Om pengar ändå skulle tagas ur kassafonden, skulle denna
meningsriktning naturligtvis hellre se, att man slopade spannmålstullarna än
att man sänkte inkomst- och förmögenhetsskatten.

Direktör K. J. Beskow: Inledaren berörde i sitt föredrag möjligheten
aven skattesänkning, och t. f. finansministern har i dag här varit inne på
samma fråga, som ju för närvarande är synnerligen aktuell. Vi äro ju alle
sammans skattebetalare, och hur det är, vore det skönt om inkomst- och för
mögenhetsskatten någon gång kunde sjunka och icke blott som hittills antingen
stiga eller hålla sig konstant. Litet var tänkte sig nog Inöjligheten aven
skattesänkning vid det tillfälle, nlan fick höra, att 1923/24 års budget hade
utfallit med så stort överskott som 40 miljoner kronor. Därför blev det nog
en liten' besvikelse och kanske icke så liten heller, när man i årets stats
verksproposition icke återfann något förslag till skattesänkning Man kunde
se i, tidningspressen, att misstämningen existerade icke blott hos oppositions
partierna utan även på andra håll.

En lnycket känd nationalekonomisk författare tog saken relativt lugnt
och sade, att när icke den förre finansministern föregående år under gynn~

sammare förhållanden hade mod att föreslå någon sänkning av inkomst- och
förmögenhetsskatten, kunde man förlåta statsrådet Thorsson, att han icke nu
gjorde det. Detta resonemang accepterade också statsrådet 'fhorsson i re
missdebatten. Jag fick icke tillfälle att då syssla något närmare härmed, ty
diskussionen blev på ett underbart sätt avklippt, men jag kan icke neka mig
nöjet att här taga upp denna fråga.

Jag har nämligen svårt att förstå detta resonemang. Om situationen
i år är ogynnsammare, om det verkligen råder tvekan om huruvida man nu
kan sänka inkomst- och förmögenhetsskatten eller icke, så kan jag sannerligen
icke begripa, vad det skulle ha tjänat till att sänka den förra året. Den
lägre skatten hade ju då endast kommit att gälla ett enda år. Men i själva
verket är det väl icke så, att· situationen nu nödvändigt måste anses o'gynn
sammare. Den har först och främst blivit gynnsammare därigenoDl, att de
medel, som ej skulle ha flutit in, därest skatten hade sänkts förra året, i alla
fall finnas kvar i statskassan och komma kassafonden tillgodo vid slutet av
budgetåret 1924/25. Vidare ha vi ju nu att. räkna med det gynnsamma ut
fallet av 1923/24 års budget, under det att man föregående år befann sig i
den ogynnsamma situationen, att kassafonden icke uppgick till större belopp
än 2 ° miljoner kronor. Den är nu uppe i över 60 miljoner. Slutligen är
väl också den allmänna ekonomiska situationen, och det förklarar ju även
finansministern i sin inkomstplan, bättre än vad den var, när statsverkspropo
sitionen lades fram vid 1924 års riksdag och till och med något bättre, så
vitt jag kan förstå, än när statsregleringen fastställdes.

Om man alltså tar hänsyn enbart till inkomsterna och till de belopp,
som nu finnas i kassafonden, bo~de situationen vara gynnsammare för en
skattesänkning i år än förra året. Medaljen har dock även sin frånsida, näm
ligen ifråga om utgifterna, och jag komlner där in på ett synnerligen allvar-
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ligt kapitel. Statskommissarien Stridsberg har ju här påvisat, att den verkliga
ökningen av årets budget uppgår till I ~ miljoner kronor. En nlycket stor
del av denna utgiftsökning har tillkommit genom automatiska höjningar, ge
nom' löneregleringar etc., som riksdagen faktiskt har väntat sig och som få
anses vara kqnsekvenser av tidigare fattade beslut, men man får nog också
säga, att åtskilliga utgifter kanske kunde ha undvikits, onl man hade hållit
ett riktigt kraftigt grepp om statens pung. 18 miljoner är ett väsentligt be
lopp, och man har ändå icke i årets budget tagit någon hänsyn till penning
värdets försämring. Såvitt jag vet, räknar man med samma index som förra
året, och det gäller alltså en verklig utgiftsökning.

Man måste ge statskommissarien Stridsberg rätt däri, att det icke går
i längden att hålla skatterna nere, om man kommer med så kraftiga ökningar
av budgeten. Besparingsarbetet måste därför energiskt fortsättas. I 19 l 3
års budget utgjorde de verkliga utgifterna 204 miljoner och i 1925/26 års
budgetförslag 608 miljoner, alltså ungefär en tredubbling, under det att in
dex är något sådant som 1,7. Det är alltså tydligt, att staten har tagit på
sig väsentligt ökade uppgifter och även skaffat sina tjänstemän och andra,
som åtnjuta förlnåner av utgifterna, förbättrade villkor. Den nlaning, som
har kommit från flera olika håll och nu senast från professor Heckscher om
behovet av ökad sparsamhet, är därför så aktuell som möjligt. Vi kunna göra
en jämförelse mellan merbelastningen på årets budget av 18 miljoner och
vad besparingskommitten har lyckats åstadkomma ifråga onl besparingar och
vad den sannolikt skall kunna lyckas spara under den tid, sonl kan vara
densamma beskärd. Även om man räknar med att kommitten beträffande
socialförsäkringen skall kunna åstadkomma ganska stora besparingar av be
tydelse för såväl statsfinanserna som också rent nationalekonomiskt sett, så
vågar jag tro, att vad som där kan åstadkommas icke på långa vägar kom
mer att gå upp till detta belopp.

Professor Heckscher såg rätt så ljust på möjligheten att beskära de nu
varande statsutgifterna. För min del har jag varit ganska intensivt sysselsatt
med besparingsarbetet under loppet av ett par år, och jag får säga, att jag
icke alls ser saken så ljust som han. Jag har gått igenom varje post i bud
geten åtminstone tre eller fyra gånger och haft överväganden med åtskilliga
av dem, som ansetts kunna bedöma saken. Jag har därvid kommit till det
resultatet, att jag vet icke vad som skall hända för att man skall kunna åstad
komma några verkligt betydande besparingar} besparingar på 10, 20 eller 30
miljoner kronor. Då får det allt se ut på ett helt annat sätt i Sveriges rike,
innan svenska statsmakterna kunna samla sig till sådana kraftiga åtgärder.
När man vill minska på statens uppgifter, stöter man på den svårighet, som
statsrådet Wigforss har pekat på, nämligen att man icke kan ena sig om var
inskränkningarna skola göras.

Professor Hecksch er framförde här ett förslag att fordra lägre kvalifika
tioner av tjänstemännen i mellangraderna i cent-ralförvaltningen. Ja, 'jag vill
fästa uppmärksamheten på att deras löner sammanlagt icke uppgå till allt
för stora belopp. Även om man ersatte dem med personer med hälften så
stor avlöning, skulle det inte bli någon synnerligen stor skillnad i budgeten.
Men ,det är hog så, att denna personal, genom tt den är överkvalificerad,
åstadkommer en viss överorganisation inom statsförvaltningen. Jämfört med
förhållandena i Danmark och Norge är vårt förvaltningssystem lagt på helt
andra och n1era komplicerade linjer, just därför att man har så högt kvalifi-
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cerade jurister överallt i verken. Genom lägre' anspråk på än}betsmännens
juridiska kvalifikationer skulle möjligen indirekta besparingar aven viss na
tionalekonomisk betydelse kunna vinnas.

Var nlan emellertid enligt min åsikt har större utsikter att kunna spara
är på hela den stora understödsverksamheten. Vi ha allt mer och mer kom
lnit in på den linjen, att staten skall räcka sin hjälpande hand över allt
större och större områden. Jordbruket har anspråk, som icke äro små. Se
bara på hur nionde huvudtiteln i år har blivit välvilligt behandlad, och se
också på hur exempelvis industrien, SOIU ju i så hög grad klagar över de
stora skatterna, icke har något alls emot att också få understöd från statens
sida. Understöd utgå ju också till föreningar och sällskap av alla möjliga
slag och i alla möjliga fornler . Jag såg härolndagen en proposition om ett
anslag till Svenska betes- och vallföreningen i den form, att tjänstemännen i denna
förening skulle få åtnjuta pension hos folkskollärarnas pensionskassa, natur
ligtvis med statsbidrag. Beloppet ansåg man vara så obetydligt, att man
icke ens hade angivit storleken av detsamma, men i själva verket rörde det
sig om åtskilliga tusen kronor. Det innebär alltså ett understöd på omvägar,
som såg oskyldigt ut, men som principiellt icke var av så ringa betydelse.
Jag tror, att det vore lyckligt, om vi komme in något mera på den ekona
Iniska liberalismens linjer, 'att det vore lyckligt om vi komme bort ifrån den
där övertron på nyttan av statens understöd och ingripande på alla möjliga
områden.

Häromdagen avgavs en nlotion om att staten skulle uppträda för att
exploatera en uppfinning för framställning av kväveföreningar ur torv. Det
är ett ganska typiskt utslag för vad man för närvarande väntar av staten.
Det är alldeles klart, att bifaller riksdagen ett sådant anslag, har man kom
mit in på ytterst betänkliga linjer.

Man har också att räkna med understöd till kommuner och landsting,
exempelvis statens bidrag till folkskollärarnas avlöning. Här har nyss talats
om att vi ha för många professorer, men hur det är, skall dock varje ny
professorstjänst vid statens universitet beslutas av riksdagen; hur nlånga nya
skollärartjänster, sonl årligen upprättas och betalas med statsmedel utan att
riksdagen får säga ett enda ord om den saken, det är däremot icke lätt att på
rak arm säga. Grunderna för statens bidrag äro så fastställda, ett staten be
talar 9/10 och kommunerna I/lO av lönen. Det gäller här mycket stora belopp.
Anslaget har i år ökats med 1,1 miljoner och föregående år med 3,3 miljoner
kronor. Man kan naturligtvis sätta ifråga, huruvida det icke skulle vara möj
ligt att genonl en ändrad organisationsform för anslagets utgående åstadkomma
besparingar utan att därigenom skulle uppkomma någon skada för vårt folk
skoleväsende, som vi alla hålla högt.

Det skulle naturligtvis genom besparingar å understödsverksamheten
kunna sparas åtskilligt, men om det är politiskt genomförbart blir givetvis en
annan fråga. Man kan icke neka till att den svenska riksdagen är en rätt
konservativ inrättning. Ett ganska typiskt exempel härpå skulle jag kunna
anföra från behandlingen aven besparingsfråga vid förra årets riksdag, näm
ligen frågan om anmärkningsmålens överflyttande från regeringsrätten till
kammarrätten. Genom denna anordning hoppades man, bl. a. vinna, att icke
regeringsrätten så snart skulle behöva utökas med en ny avdelning, som be
räknades kosta 100,000 kronor. Olägenheten av åtgärden skulle bli, att dessa
anmärkningsmål, som i allmänhet gälla relativt obetydliga penningbelopp,
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hädanefter skulle få prövas i två administrativa instanser i stället för som förut i
tre, dock naturligtvis med bibehållande av möjligheten att gå till domstol.
Ja, där kom hela diskussionen att röra sig om vad riksdagen egentligen hade
menat, när regeringsrätten tillsattes. Det var icke fråga om det var praktiskt
eller lämpligt, utan det var fråga om vad riksdagen avsett med en skrivelse
för åtskilliga år sedan. Det var icke heller de praktiska skälen, som gjorde·
att frågan verkligen kunde genomföras, utan det berodde därpå, att riksdagen
tydligen vid det tidigare tillfället haft en sådan uppfattning, att man nu med
gott samvete utan att kränka ·detta prejudikat kunde besluta i den riktning,
som besparingskommitten och Kungl. Maj:t hade föreslagit.

Frågan är,. om den stora ökningen av statsutgifterna icke i viss mån
förklaras av alla de förhållanden, som kristiden skapade, men det är väl
också tämligen säkert, att den står i något sammanhang med det demokra
tiska genombrottet. Det ligger nära till hands att tro, att representanterna
för de nya stora grupper av väljare, som ha tillförts riksdagen, ha lättare att
besluta sig för en utgift, som skenbart uteslutande är till folkflertalets för
mån. Jag säger skenbart, ty det är givet, att de, som ytterst få betala alla
dessa sköna saker, som riksdagen beslutar för svenska folkets räkning, det är
just de breda lagren. De få betala genom en sänkt levnadsstandard, men
det dröjer givetvis ganska länge, innan de få den rätta uppfåttningen om
denna· sak. Något som försvårar möjligheten för vederbörande att få den
rätta blicken på dessa angelägenheter är, att de direkta skatterna tynga så
pass litet på stora grupper av skattebetalare till följd av de, efter min åsikt,
alltför liberala avdragsbestämmelserna. Jag tror, att om man gjorde någon
jämkning i dessa, så att skatterna kändes en obetydlighet tyngre för ett större
flertal, skulle det uppstå· en kraftigare reaktion n10t allt för höga skatter.
Det finns vissa tecken, som tyda på - åtminstone har jag hört det från
flera kommuner - att även representanter för det stora folkflertalet börja
inse nödvändigheten av att iakttaga sparsamhet med a.llmänna medel. Jag
hoppas därför, att den bristande sparsamhet, som man nu med visst fog kan
beskylla statsmakterna för, i någon mån åtlninstone kan betecknas som en
barnsjukdom hos demokratien, en sjukdom, som, ifall vi arbeta i rätt rikt
ning, kan övervinnas, även om det fordras ett kraftigt arbete för att så
skall ske.

Professor Heckscher: Som ett sätt att komn1a from ·sounds to things i
denna fråga skulle jag vilja rekommendera att icke enbart se på vad som
möjligen kan ~trykas i 1924/25 år budget utan i stället se efter, vad som
bör läggas till i exempelvis 190 I års budget. Denna budget tillkom ju icke
under något slags naturtillstånd utan var förenlig med en tämligen hög kul
turståndpunkt. Frågan gäller då statens uppgifter enligt denna budget och
icke penningpeloppen. Icke blott att vi då hade ett helt annat penningvärde;
det är alldeles sant, att lönerna då i många fall vara lägre icke blott i pen
gar utan realt, och. det beröres ej av mitt förslag.·

Det är svårt att förstå, varför man skall behöva rygga tillbaka för ett
steg i den riktningen. Som bekant var den bästa finanshushål1ning, S0111 nå
gonsin har funnits, den engelska hushållningen i mitten av förra århundradet,
som till program hade »fred, besparingar och reformer». Besparingarna voro
mycket reala ,och visade sig det oaktat förenliga med en synnerligen stor
både andlig och materiell expansion. Vilka politiska möjligheter ett sådant
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program' har är en fråga, 'som ligger alldeles utanför lnitt område; men en finans
minister, som faller på ett förslag efter sådana linjer, faller med ära, och det
kunde löna sig som utgångspunkt för ett bättre resultat i framtiden.

. Direktör' Beskow har fullkomligt rätt i· att understödsverksamheten i
första hand bör beskäras och detta åt alla möjliga håll. Han nälnnde jord
bruket, och han var också nog självförnekande att också nämna industrien,
vilket det också är skäl att betona. Vi ha för industriens räkning alla tullar,
som icke gå in till staten, men som givetvis ändå representera ett understöd,
vilket i verkligheten landets skattskyldiga befolkning får betala; det är alltså
mycket större belopp, som gå tlll dessa näringar, än som framgår av bud
g.eten. Vi böra därför överväga, om vi verkligen få valuta för dessa pengar.
Att tullarna göra någon nytta är klart, men göra de tillräcklig nytta i för
hållande till vad de kosta oss? Göra de det icke, skola vi försöka, om det
icke ändå är lTIöjligt att frigöra oss från tidigare felsteg och komma tillbaka
på en säkrare grund.

Besparingar ifråga om centralförvaltningens ämbetsmän statsfinansiellt
spela visserligen icke den roll, som de tycktes göra i mitt anförande" men
jag har särskilt intresserat mig för dessa frågor. Nu tog statsrådet Wigforss
också upp dem. Utan att följa honom in på problemet om de kvinnliga lö
nerna, vilket kanske ligger utanför denna diskussion, vill jag betona, att vad
det gäller är att differentiera. Frågan bör icke som för närvarande vara:
»Vilka kvinnliga juris kandidater skola få bli kanslisekreterare och vilka löner
skola de ha?» utan' den bör vara: »Behöva vi juris kandidater som kansli
sekreterare, eller är det tillräckligt med vanlig fiickskolebildning?» Nöja vi oss
med det senare, få vi, kvinnliga innehavare av befattningarna, och saken
är klar.

Statsrådet Wigforss' uppläggning av frågan om det vetenskapliga arbe
tets honorering genom det allmänna föreföll mig ej riktig. Det finns knap
past något mänskligt område, där man icke skulle kunna uppnå mera, om
man offrade mera, men varje uppoffring på en punkt innebär inskränkning
på en annan. Hushållning betyder att välja de rätta punkterna för uppoff
ringar, och därvid är det ingen skillnad mellan uppoffringar för vetenskapliga
och för andra ändamål. Det finns tämligen ändamålslös vetenskap, och det
finns förvaltning, som är oumbärlig för mänskligt liv. Att jag drog fram
vetenskapen' var närmast därför att det är ganska få områden, där man kan
få enskild offervillighet att träda in så mycket som där. Om vi avskaffade
polisväsendet och väntade att mecenater skulle taga hand om polisen,. finge
vi' vänta länge; m~n däremot ges det många donationer till professurer, och
i dessa fall behövs icke statens hjälp.

Man talar här om staten, men vad är staten i detta sammanhang? Det
är landets skattskyldiga medborgare, 'och det är alltid ,något odiöst i att
ålägga dem utgifter för sådant, som icke klarligen är behövligt för samhällets
verksamhet, ty det tvingat vissa grupper till en ovälkornmen inriktning av
deras 'konsumtion, till uppoffringar för sådant som icke 'intresserar delTI. Jag
har naturligtvis icke tänkt avskaffa universiteten eller ens de andra högsko
lorna och behöver väl ej ge uttryck åt mitt, intresse för det vetenskapliga
arbetet; men samma synpunkt, som' anlägges på ett område" skall anläggas
på alla, och det är på tiden att taga rev i seglen.
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Professor W'icksell: Professor Heckscher riktade en komplimang
till de båda här närvarande finansministrarna för att de var och en i sin
stad bidragit till det lyckliga resultatet av guldmyntfotens återinförande,· men
jag ber att få anmärka, att komplimangen i så fall endast kan avse deras
goda vilja, ty som bekant fick direktör Beskow icke igenom mer än en halv
guldmyntfot. Jag anser det vara mycket lyckligt, att det gick så, fastän det
var mot hans vilja. Ställningen är för närvarande den, att vi icke kunna
hindra priserna i Sverige från att sjunka, om de i guld räknat sjunka utom
lands, men att vi däremot kunna hindra deln från att stiga, även om de
stiga utomlands. Frågan är då: Varför göra vi icke detta? Vad skulle det
tjäna till att införa dessa bestän1melser, Oln de icke skola användas, då det
behövs? Jag tillät mig redan i augusti månad i Svensk Finanstidning fästa
upplnärksaluheten på att med all sannolikhet en ny inflation var under upp
segling, och jag har dessvärre blivit sannspådd. Vi stå nu mitt i en infla
tion) och ingen vet, hur långt den kommer att gå. Jag tillät nlig också på
peka de medel, som man hade att använda mot den, om man icke ville
gripa till diskontohöjning eller andra dylika restriktioner, nämligen att riksbanken
använde den rätt, som den numera har, att låna in pengar mot ränta. Häri
genom skulle den, så vitt jag förstår, få ned sedelomloppet och kunna hindra
prisnivån att stiga. Då denna sak emellertid ligger något vid sidan. om det
egentliga ämnet, skall jag icke spinna ut den vidare, men jag vill i alla fall
fråga, om icke envar måste medge, att det skulle vara bättre att vi i peku
niärt avseende hade en fullkomligt fast bas att stå på än att som nu absolut
icke veta, vart det bär hän.

Direktör . Beskow: Den guldmyntfot,. SOlU vi förra året fingo genoln
den Tryggerska regeringens och riksbankens åtgöranden och för vilken jag har
viss del av ansvaret, är av den natur, att åtminstone jag för min del är full
komligt nöjd med densamma, den må sedan vara hel eller halv. ...t\.tt jag
arbetade så pass energiskt för åstadkommande av densamma som jag gjorde
var just. i syfte att förhindra den inflation, som skulle hava uppkommit, därest
vi hade fått en kapitalflykt. Jag tror, att åtgärden haft mycket stor bety
delse för att skapa förtroende för oss och för att undvika de risker, som vi
löpte. Det får ju också erkännas, att förhållandena ha arbetat för oss. Det
har gått lättare än vi trott just tack vare prisstegringen i Förenta Staterna.
Man kan ju kalla denna prisstegring för inflation, om man vill, nlen den är
ju dock av ganska blygsamma dimensioner och har knappast nledfört några
större olägenheter. Vi veta icke· precis, var guldets värde kan komma att
stanna, men det är väl sannolikt, att det icke kommer att stanna mycket
långt från det nuvarande läget, när guldmyntfoten blir återinförd i världen i
öyrigt. Jag tror icke, att vi behöva vara rädda för den stora inflationen,
som professor Wicksell vill skrämma oss med, ty om prisnivån kommer att
stiga avsevärt i Förenta Staterna, komlner sannolikt England att kunna haka
sig fast vid guldet. Sedan vore det väl högst underbart, om vi icke nled
guldmyntfot i Förenta Staterna och i England och i en hel rad av andra
länder, som väl sannolikt följa med på salnma gång som England, skulle få
något så när stabiliserade förhållanden. Vi böra då kunna komma tillbaka
till den guldmyntfot, som vi hade före världskriget. Naturligtvis har en
guldmyntfot alltid sina brister, som man ju icke gärna kan komma ifrån,
men som i alla fall dock äro mindre än med något annat systen1, som 11lan
hittills har försökt.
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Statsrådet Wigforss: Jag är fullkomligt ense med professor Heckscher
därom, att om man alldeles kunde bortse från vad som har hänt de senaste
tjugo åren och kunde se med fullständigt nya ögon på hela förvaltningen,
skulle det kanske vara möjligt att få uppslag till väsentliga besparingar. Jag
tvivlar emellertid på att programmet skulle kunna genomföras. Jag har på
senare tid haft tillfälle att granska förslag till omorganisation av postverket,
där det skedde en våldsam utveckling under åren 19°8 och 19°9. För
slagen tyckas kunna innebära besparingar på ett par miljoner," men de komma
från håll, som icke ha någon auktoritativ ställning. Så snart en sak skall
avgöras, måste man ju. höra sakkunskapen, och sakkunskapen är alltid in
tresserad. Om en lekman griper in alltför mycket mot den officiella kun
skapen på ett område, förlorar han icke blott sitt personliga anseende utan
han förlorar faktiskt även sitt eventuella lilla inflytande, därför att folk har
en viss föreställning om att de, som ha ledningen på ett visst område, ändå
till sist äga den största möjligheten att qedöma, vad SOln bör ske. Jag vill
dock icke förneka, att ett försök att lägga upp en budget från 19°° och
fråga sig, vad som nödvändigt måste komma till, skulle kunna ha sin nytta.

Jag instämmer också helt och fullt med direktör Beskow, att det är
det demokratiska genombrottet, som är orsaken till den verkliga, reala ök·
ningen av utgifterna. Det kommer man icke ifrån, men just då man erkän
ner detta, är man å andra sidan också på det klara med det oundvikliga
häri, så länge de breda lagren icke tillägnat sig den uppfattningen, att en
utgiftsökning över en viss gräns till sist faller tillbaka på dem själva. Det
är om denna fråga hela striden står. Just när man i detta sammanhang tar
upp frågan om inkomst- och förmögenhetsskatten, vill jag säga, att det skulle
vara ytterligt intressant, om man kunde få till stånd en utredning rörande
storleken av hela skattetrycket, icke blott det direkta utan även det indirekta,
så att man kunde se, i vad lnån och var skatterna börja bli verkligt pro
gressiva. Kunde en del av de indirekta skatterna tas ut på den direkta
vägen utan att detta skulle förorsaka alltför stora administrativa svårigheter
och kostnader, därför att det är så små belopp, det gäller, finns det mycket,
som talar härför, ty var och en skulle då själv känna, vad han får betala.

Folk har emellertid så olika meningar om vad som är värt att betala
för. Jag kan ju som exempel taga vad direktör Besko,v nämnde om. anslaget
till Svenska betes- och vallföreningen. Sakkunskapen har framhållit, att det
här finns en stor uppgift för det svenska jordbruket, och att jordbrukets av
kastning skulle kunna ökas med miljon~r, om man kunde genomföra en
rationell betes- och vallkultur, och hur skulle man kunna göra det, om vi
icke skaffade oss professor Heckschers väl betalda och dugliga ämbetsmän?
Man kan ju fråga, varför icke jordbruket självt sköter denna sak, men det är
ju ytterligt svårt att få människor att se sin egen fördel på lång sikt. Det
är samma förhållande som med skolväsende och sjukvård. Ett annat exempel
härpå är det anslag, som begäres till industriens standardiseringskommission.
Varför kan icke industrien skaffa detta belopp på privat väg?

Är det. slu~ligen så säkert, att staten alltid använder sina pengar sämre
än de enskilda? I professor Heckschers ståndpunkt ligger väl på botten den
uppfattningen, att varje krona i den enskildes ficka kommer till bättre an
vändning än om staten tar den. Jag skall" icke förneka, att om en enskild
vill fylla vissa av sina syften, fyller han dem kanske i stort sett bättre och på
ett mera ekonolniskt sätt än staten. Det tror jag är ganska naturligt. Frågar
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man däremot: Hur använder den enskilde låt mig säga den sista delen av
sin inkomst, och hur använder staten den ? Ja; då får man väl ändå er
känna, att det icke finns något sätt,. på vilket staten använder sina pengar,
som är så slösaktigt och så lättsinnigt som det sätt, på vilket vi alla an
vända våra pengar. Kunde man ta ifrån den enskilde just den delen av
hans inkomst, som han använder på de minst nyttiga av sina syften, skulle
vi kunna öka statens inkomster. Nu är det emellertid tyvärr så, att man
inte har någon säkerhet för att skatterna förhindra de onödigaste utgifterna
utan kanske de mest nödvändiga.

Professor W"icksel1: Det förvånade n1ig: högeligen att höra, att direktör
Beskow nu är fullt nöjd 111ed den guldmyntfot vi ha fått, ty det var ju han,
som i riksdagen förklarade, att om han sutte kvar i sin dåvarande befattning,
skulle han veta att göra guldspärren ineffektiv genom att bevilja licenser.
Då hade vi alltså varit ur stånd att hindra prisnivån att stiga lika väl som
att sjunka. Nu kan ju icke direktör Beskow vara säker på att' kommande
finansministrar skola förfara som han då ville, och i så. fall kan han väl
heller icke påstå, att den nuvarande guldmyntfoten vore effektiv. Lyckligtvis
ha vi ännu möjlighet att hindra prisnivån att stiga över alla. gränser eller att
överhuvud taget stiga, och jag frågar ännu en gång, varför vi icke skola göra
detta. Det är väl icke en så liten prisstegring, då flera pris ha stigit med
tiotals procent bara 'under ett halvår~

Nu sade direktör Beskow, att man kan hoppas, att guldvärdet skall bli
lika stabilt SalU före kriget. Jag vill emellertid fästa uppmärksamheten på
att vi efter all sannolikhet icke komma tillbaka till guldnlyntfoten före kriget.
En sak är att göra se~llarna inlösliga med guld, och en annan sak att ha
guldet i den allmänna rörelsen, ·som man hade i Frankrike, England och
Tyskland före kriget. Har man icke guld i den allmänna rörelsen,kan man
så att säga uttänja guldförrådet hur mycket som helst, och det finns icke
något bestämt hinder för att låta priserna stiga hur mycket' som helst. Den
enda garantien för penningvärdets stabilitet i framtiden skulle alltså ligga i
en centralbankernas gemensamma diskontopolitik, men för en sådan spelar
guldet icke någon roll. Vi äro emellertid ännu icke komna dithän. Vi ha
ingen överenskomn1else mellan centralbankerna, utan var och en får sköta sig
själv. Så länge vi äro i den ställningen, tycker jag, att vi för vår del skola
använda de medel, vi ha} för att hindra prisnivån att avvika från det läge,
som den under de senaste åren har kommit till.

Direktör Beskow: Jag är övertygad om att Svenska betes- och vall
föreningen är en mycket värdefull förening och att i varje fall anläggandet
av betesmarker och vallar är av stor nationalekonomisk betydelse, men vad
jag framför allt vände mig mot, var den form, varpå denna förening skulle
stödjas.

Vad anslaget till industriens standardiseringskommission beträffar, tror
jag icke, att jag avslöjar några hen1ligheter, om jag säger, att denna fråga
var uppe föregående år, men att dåvarande regeringen icke ansåg sig böra
på sätt i år föreslås stödja denna sak, därför att man utgick ifrån, att stan
dardiseringen vore en så viktig angelägenhet för industrien själv, särskilt
för maskinindustrien, att industrien borde kunna anskaffa nödvändiga medel.
Då kommissionen tillsattes, var det ju meningen, att den skulle få en officiell
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hallstämpel på sig, men ma? torde hava utgått ifrån, att den icke skulle få
statsunderstöd. Det är ll1öjligt, att när jag studerar handlingarna närmare,
också min röst kan vinnas för Kungl. 11aj:ts proposition, men jag tror mig
bestämt kunna säga, att motionärerna icke skola fånga mig.

Sekreterare K. Tottie: Vid bedömandet av de sparsamhetsåtgärder, som
från olika håll föreslås, får man icke glömma bort, att om man sänker de
anslag, som utgå i form av statsbidrag till kommuner och landsting, medför
detta endast en ökad belastning på kommunerna och landstingen, och det
hela resulterar då endast i en skatteöverfiyttning från krondebetsedeln till
kommunaldebetsedeln. Jag tror därför, att det kan vara ett ganska tveeggat
vapen att vidtaga sådana åtgärder. Emellertid finns det i alla fall en hel
del möjligheter att vidtaga besparingar utan att minska eller taga bort an
slag, som faktiskt ha tillkommit för att möta verkliga behov. Det torde
tillåtas mig att från statens verksamhet taga ett exempel. Det har under de
senaste åren genomförts en lönereglering för stora delar av statens personal,
och det är meningen att genomföra samlna reglering för alla statens befatt
ningsh~vare. Man tänker därvid endast på själva löneregleringen, men man
glömmer bort, vad själva genomförandet aven sådan lönereglering kostar
och de icke föraktliga kostnader, som den framtida tillämpningen av avlönings
bestämmelserna för med sig, i det att massor av tjänstemän uteslutande ~åste

syssla allenast med tolkning av de nya bestämmelserna. Det skulle troligen
ur mera än en synpunkt vara ganska lyckligt, om man sökte få dessa be
stämmelser så pass enkla, att man sluppe avlöna tjänstemän enbart för den
sakens skull, och man skulle därigenom kunna ernå icke oväsentliga be
sparingar i statsbudgeten.

Jag kan från det komnlunala livet taga ett annat exempel. - För några
år sedan genomfördes en ny fattigvårdslag. Enligt vad myndigheterna,
närmast länsstyrelserna, ha vitsordat, har den' föranlett oerhört stora kost
nader både för länsstyrelserna och kommunerna, därför att man icke tagit
tillräckliga hänsyn till praktiska synpunkter. Massor av fattigvårdsprocesser
ha uppkommit. Kommunerna ha måst för detta ändamål anställa tjänstemän
och länsstyrelserna ha måst utöka sin personal, alltså rent improduktiva kost
nader. Hade man utformat bestämmelserna mera med hänsyn till fattigvårds
arbetet i praktiken, hade man kunnat avsevärt minska dessa kostnader.

Det skulle säkerligen vara av ganska stort intresse, om man just på
organisationsområdet försökte vidtaga lämpliga åtgärder i besparingssyfte. Ett
område, socialförsäkringens, är ju nu föremål för besparingskommittens arbete,
men det finns nog åtskilliga andra områden, där man just i avseende å
organisationen skulle kunna åstadkomma väsentliga besparingar.

, J
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Föredrag hölls över ämnet

Kommunal finanspolitik

av Borgmästaren Gunnar Fant.

I mera vidsträckt mening omfattar den kOlnmunala finanspolitiken
sätten för anskaffande av inkomster åt kornmunerna till täckande av
deras behov. Denna definition inbegr~per sålunda även de normer, efter
vilka kommunerna genom den allmänna lagstiftningen berättigas att be
skatta sina medlemmar, m. a. o. det s. k. kommunalskatteproblemet, en
fråga som. redan varit föremål för överläggning inom National~kono

miska föreningen. \Tidare innefattas i begreppet kommunal finanspolitik
normerna för statsbidrag till kommunerna och för skatteutjämning. Jag
skall här emellertid begränsa mig till att behandla den kommunala finans~

politiken från intern kommunal synpunkt. Därvid t;ltgår jag från att
de allmänna normerna f?r beskattning, statsbidrag och skatteutjämning
äro givna och betecknar sålunda med kommunal finanspolitik i denna
mera inskränkta bemärkelse det område av den kommunala hushåll
ningen, som har till uppgift att ·inom den allmänna beskattningsramen,
på sätt som finnes lämpligast, anskaffa inkomster för de särskilda kom
munerna till täckande av deras behov, i den mån sådan täckning icke
åstadkommes genom statsbidrag till särskilda ändamål eller eljest genom
skatteutjämning.

De huvudsakliga inkomstkällor man har att tillgå för bestridand~

av de kommunala utgifterna äro:
i främsta rummet uttaxeringen, d. v. s. de skatteumgälder, som

tv.ångsvis uttagas enligt de~ kommunala myndighetens beslut;

3-25 178• Nationalekon. För. Förk. I9 25.
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vidare inkomster av de avgifter, som uppbäras för det frivilliga
bruket av kommunens inkomstgivande anstalter, såsolTI avgifter till vatten-,

.gas- och elektricitetsverk, samt annan avkastning av inkomstgivande
anstalter, exempelvis hyror och arrenden av fastigheter;

vidare kapitaltillgångar, som tagas i anspråk, antingen bundna kapi
taltillgångar, som lösgöras, såsom vid försäljning av fastigheter eller aktier,
eller ock rörligt kapital, som kan finnas disponibelt och som uppkommit
genom överskott å den löpande rörelsen eller genom att medel tidigare
reserverats eller fonderats; samt

slutligen upplåning.
Det starkaste tillflödet kommer nära, nog undantagslöst från den

förstnämnda skattekällan, uttaxeringen, tillika den supplementära, som
anlitas för att fylla bristen, sedan de övriga källorna tagits i anspråk. I
den mån inkomsterna från de inkomstgivande anstalterna icke förslå att
täcka utgifterna för samma anstalter, måste uttaxering tillgripas. Genom
upplåningen tillgodoses temporärt ett inkomstbehov, för vilket omedelbar
uttaxering' icke anlitas, men räntor och amorteringar å lånet nödgas man
sedermera täcka genom uttaxering, i den mån de ej kunna bestridas
med andra medel. Den kommunala finanspolitikens faktiska slutresultat
utläses sålunda i uttaxeringskvoten, och dess stora allmänna betydelse
har sitt mest påfallande uttryck i denna uttaxering, som för flertalet
skattedragande är väsentligt drygare än den statliga beskattningen.

Till skillnad från statens finanspolitik, som är starkt centraliserad
till statsmakterna och deras för detta ändamål avsedda organ, är utöv
ningen av den kommunala finanspolitiken i väsentlig mån decentrali
serad. Detta förhållande är en följd av vårt lands egenartade kommunala
förvaltningsorganisation, av vår kommunala självstyrelse, som omspänner
ett så vidsträckt förvaltningsområde och är så fri, att man ej annor
städes, med undantag för vårt grannland i öster, torde finna motsvarig
het därtill. De kommunala besluten äro i allmänhet icke underkastade
någon reell prövning från statlig myndighet, och kommunens rätt att,
med tillämpning av de i lag givna grunderna, beskatta sina medlem
mar är nära nog obegränsad av lagstiftningen. Ett mycket betydelse
fullt undantag från den fria beslutanderätten finnes dock, nämligen skyl
digheten att underställa beslut om upplåning Kungl. Maj :ts prövning.
Staten säger till kommu~en: ni får uttaxera bäst ni vill och gitter för vad
ändamål som helst inöm ert verksamhetsområde, men vill ni skjuta över
en utgift på framtiden, alltså upptaga lån för något ändamål, förbehåller
sig staten prövningsrätten i sista hand. Till denna statskontroll, som
sålunda utgör nyckeln till den allmänna kapitalmarknadens kassaskrin,
skall jag sedermera återkomma med en mera utförlig redogörelse, men
jag har redan i detta sammanhang velat erinra därom.
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Decentralisationen och vidare den differentiering, som föranledes
av den olika strukturen och skattekraften hos de särskilda kommunala
förvaltningsenheterna, föranleda· givetvis, att man ingalunda kan i allo
fastställa enhetliga, för samtliga komnluner tillämpliga regler för den
kommunala finanspolitiken. Var kommun eller åtminstone varje grupp
av ungefär likställda kommuner måste ha sin egen, av dess säregna för
hållanden betingade finanspolitik. Vad som är obestridlig sanning i
Stockholm, skulle uppfattas som dåligt skämt i Trosa. Ja, man behöver
icke göra så lång färd på kommunernas storleksskala. I en medelstor
stad med förhållandevis hög uttaxering kan exempelvis finansieringen
av nödhjälpsarbeten icke läggas på samma bog som i Stockholm. I
huvudstaden kunna och böra kostnaderna för sådana arbeten omedelbart
uttaxeras. För den medelstora staden är denna väg knappast rimlig
och framkomlig.

Vissa regler för kommunernas finanspolitik kunna dock tillmätas
mera allmän räckvidd, men utrymlne måste lämnas för avvikelser i en
skilda fall. Det blir en omdömesprövning, ofta mycket diskretionär,
med hänsynstagande till en hel del i olika riktningar verkande faktorer,
främst skattetungan och skattekraften.

Jag skall icke längre uppehålla tiden med att söka skissera den
bakgrund, mot vilken de finanspolitiska problemen böra tagas i betrak
tande. Min avsikt har endast varit att antyda några allmänna förutsätt-

. ningar för problemlösningen, sådana som kunna härledas ur den kom
munala förvaltningens egenart. Åtskilligt vore dock härutöver, att säga,
särskilt till belysning av den brokiga mångfald av former, i vilken det
kommunala livet gestaltar sig, och om de politiska strömningar och
sociala faktorer, som kunna påverka finanspolitikens facit.

Innan vi gå närmare in på frågan om användningen av skatte
medel eller avgifter för finansiering av 'kommunala företag, torde vara
skäl att i korthet beröra gällande lagbestämmelser och deras tolkning i
praxis. Redan förut har erinrats, hurusom kommunernas behörighet att
uttaxera är i huvudsak obegränsad. Beträffande beslut om uttaxering
för längre tidsperiod än 5 år fordras emellertid högre myndighets god
kännande. Till upptagande av avgifter för bruket av inkomstgivande
anstalter kräves i allmänhet icke högre myndighets tillstånd; dock skola
beslut om nya eller förhöjda avgifter å den allmänna rörelsen, såsom
väg-, bro- och hamnpenningar, underställas. I kommunallagarna finnas
icke några direkta regler angivna i fråga om rätten att bestämma
avgiftens storlek. Men rättspraxis har på senare tid tagit ställning till
denna fråga genom flera prejudikat, som sammanfattas i Hammarskjölds
kommentar till kommunalförordningen för stad sålunda: »Likheten i
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beskattningen får ej rubbas genom bestämmande för viss anordning av
avgift till belopp, som i så hög grad överstiger stadens kostnader för an
ordningen, att avgiften till väsentlig del innefattar en för kommunens
allmänna ändamål upptagen beskattning, eller av särskilt högre avgift
för en medlem av kommunen».

Frågan om skattemedel eller avgifter eller bådadera enligt vissa
fördelningsgrunder böra användas för finansiering av kommunala före
tag är i och för sig ett så rikt ämne, att det mer än väl skulle fylla
ett diskussionsprogram. Jag måste för den skull inskränka mig till att
endast angiva några huvudsynpunkter. Spörsmålet har gjorts till före
mål för ingående undersökningar aven av våra nationalekonomer, som
tillika är aktiv, kommunalman, professor Bagge, som framlagt sin upp·
fattning i ämnet bl. a. vid 1923 års kommunalkonferens i samband med
stadshusinvigningen i Stockholm.

Man kan nu urskilja särskilda typer av kommunala anstalter, där
detta spörsmål lösts på olika sätt. Utan att närmare ingå på de histo
riska eller sociala eller andra skäl, som kunna föranlett skiljaktigheterna,
skall jag nöja mig med att ange några av dessa typer.

En grupp anstalter utgöres av, verkliga affärsföretag, med mono
polställning, såsom vatten-, gas- och elektricitetsverk samt spårvägar.
Deras såväl anläggnings- som driftkostnader finansieras i regel med av
gifter. Andra, exempelvis försörjningsinrättningar och flertalet undervis
ningsanstalter, avse ändamål av sådan art eller sådan för alla gemensam.
nytta, att man är ense om att både anläggnings- och driftkostnader
skola betalas med skattemedel. Därjämte finnas en hel mängd mellan
former. Exempelvis må erinras om, sjukvårdsanstalterna, för vilka anlägg- .
ningskostnaden och huvudparten av driftkostnaderna bestridas av skatte
medel och endast någon del av driftkostnaden med avgifter. Vidare hamn
inrättningar, vilkas anläggningskostnader bestridas med skattemedel, eller
med avgifter, eller med bådadera, och vilkas driftkostnader vanligen helt
täckas genom avgifter men understundom också delvis genom skatte
medel. Dessa mellanformer lämnar jag helt å sido. Spörsmålen rö
rande dessa äro av alltfor specifik natur; enbart hamntaxornas riktiga
avvägning kan, som väl är känt, öppna vidsträckta perspektiv för me
ningsutbyten.

Allenast den förstnämnda gruppen, omfattande de affårsdrivande
verken, skall sålunda här något närmare beröras.

Frånsett vattenledningsverken - till vilka jag sedan skall åter
komma - torde man vara ganska ense om att de affärsdrivande verken
böra, som det populärt uttryckes, bära sig själva, utan tillskott av skatte
medel. Man är sålunda ense om att regelmässigt skattemedel icke böra
investeras i dessa anläggningar och ej heller användas till täckande av
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någon del av de löpande driftomkostnaderna eller till förräntning och
amortering av lån. Men längre sträcker sig ej enigheten. Då fråga
uppstår om och i vad mån verken skola till ägaren, d. v. s. kommun~n,
redovisa dels ränta på det nedlagda kapitalet~ dels ock affårsvinst,
skilja sig meningarna åt. Somliga förmena, att sådan ränta och affårs
vinst icke bör tillkomma kommunen; andra ställa sig på motsatt
ståndpunkt men differera sinsemellan i uppfattningen om den utsträck
ning, i vilken kommunen bör åtnjuta kapitalränta och företagarevinst.

På kapitalräntan framställes sålunda anspråk av två pretendenter,
dels kommunen, dels ock industriverket, d,. v. s. konsumenterna. Låter
man yerket behålla räntan, innebär detta, att man betraktar verket
som ett kooperativt företag av konsumenterna och att kommunen vis
serligen, icke avhänder sig den formella äganderätten, men realiter bort
skänker dess kapitalvärde, bortskänker den inkomst, vilken rätteligen
tillkommer kommunen som det i verket investerade kapitalets ägare.
Ett dylikt förfaringssätt kan, så vitt j ag kan finna, icke vara riktigt. Bort
skänkandet skulle innebära, att de skattskyldiga berövas en dem eljest
tillkommande, mot kapitalräntan svarande skattelindring. Min uppfatt
ning härutinnan sammanfaller. med professor Bagges. Han framhåller,
att verket skall bära sina egna produktionskostnader, i vilka ingår också
kapitalräntan. \

Fråga är nu vidare, hur beloppet 'av detta kapital, å vilket ränta
skall erläggas till konlmunen, bör beräknas. Man bör, så vitt jag kan
finna, söka få fram företagets verkliga nuvärde, sedan de avskrivningar
gjorts å anläggningskostnaderna, som betingas av livslängden hos före
tagets olika delar. Från' det kapitalvärde, som man sålunda erhåller,
fråndrages sammanlagda beloppet av den å företaget vilande, ännu oguldna
gälden. Å denna skillnad mellan kapitalvärdet och den befintliga gälden
bör erläggas vanlig kapitalränta till kommunen. (Därest man icke av
räknade nämnda gäld, komme verket att få betala ränta å densamma
dubbelt, dels till långivaren och dels till kommunen.)

Beträffande företagarevinstens användning har professor Bagge
framhållit -' och jag vill för min del ansluta mig till denna åsikt 
att den del av denna vinst, som motsvaras av den så att säga normala
risk, som varje företags drift medför, bör av verket'avsättas till en vinst
regleringsfond och sålunda disponeras av verket självt.

Det synes vara teoretiskt, riktigt, att de abnorma, oberäkneliga
förlusterna eller vinsterna böra, som professor Bagge gör gällande, falla på
resp. tillfalla företagsägaren. Men jag vågar ifrågasätta} om man i praktiken
kan eller bör upprätthål~a detta krav. tnträffar en abnorm, oberäknelig
förlust, misstänker jag starkt, att skattebetalarna icke skola finnas villiga
att infria en sådan borgensförbindelse, utan det blir nog verket, d. v. s. i
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sista hand konsumenterna, som få svida för förlusten. Det undras mig
vad Stockholms skattebetalare skulle ha sagt, om man proponerat att helt
och hållet uttaxera gasverkets stora kristidsförlust. Däremot är jag visst
icke lika viss om att företagsägaren skall ställa sig ovillig mot att emot
taga en abnorm vinst från verket. Erfarenheten pekar i motsatt rikt
ning. I allmänhet har man nog inom kommunalförvaltningen en avgjord
benägenhet att betrakta industriverken med samma förväntansfulla blic
kar, som den enskilde motser en välbehövlig biförtjänst. Nu vill jag
härmed ingalunda hava sagt, att jag missunnar eller vill frånkänna före
tagsägaren denna extra förtjänst, fast han ~cke är villig att stå för ver
kets eventuella förluster. Men jag är rädd för att företagsägaren skall
frestas att med åberopande a~ denna rätt till abnorma vinster finna
abnormitet hos eljest rätt normala vinster. Med andra ord, var går
gränsen mellan normala och abnorma vinster?

Såsom regel tror jag det är klokast uppställa endast det krav, att
verket skall redovisa den förut omnämnda kapitalräntan till företags
ägaren.

Den grundåskådning på dessa problem, som professor Bagge fram
lagt och som jag för min del anslutit mig till, bottnar i uppfattningen
om att man bör så vitt möjligt låta prisbildningsmetoden utöva sin
hälsosamma inverkan på dessa kommunala företag. Sätter man industri
företagens avgifter väsentligt högre än vad som motsvarar pro~uktions

kostnaderna och stoppar den härigenom uppkommande vinsten i kom
munens gemensamma stora ficka, sker ett ekonomiskt oriktigt och, en
ligt vad jag förut erinrat, också olagligt övervältrande av skattskyldig
het på konsumenterna.

Men jag vill medgiva, att fall kunna tänkas förekomma, då en
sådan överflyttning kan sägas vara ganska väl motiverad. Antag, att
en stad, som är ganska hårt skattetyngd, äger ett elektricitetsverk, sonl
genom avskrivningar .och fonderingar samt i övrIgt genom en god eko
nomisk drift befinner sig i den gynsamma situationen, att verket skulle
kunna täcka produktionskostnaderna med lägre taxor än andra städers
verk i allmänhet tillämpa. Det är då ganska naturligt, att staden
gärna vill höja taxorna i nivå med de i andra städer normala för att
med den sålunda uppkommande vinsten kunna sänka den abnormt höga
uttaxeringen. Här tillkommer nämligen ett motiv, som gör sig gäl
lande för samtliga, både konsumenter och skattedragande, nämligen
den fara för minskning i skattekraft, som den höga uttaxeringen kan
medföra för samhället i följd av attraktionen å skatteobjekt från andra
samhällen med billigare skatter. Nu invändes måhända, att fördelen
av den billigare elektriska energien för flertalet borde lämna kompensa
tion för den högre skatten, och att sålunda skattelindringen, som med-
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förde förhöj ning i priset på elektrisk ström, icke borde spela någon roll
i detta hänseende. Men så resonerar folk i allmänhet icke. Skatte
belastningen träder så att säga mera i ögonen och man uppskattar icke
i lika hög grad taxenedsättningen som skattesänkningen. Måhända är
det dock farligt att lämna fingret till ett medgivande, som nu nämnts.
Konkurrensen om skatteföremål mellan städerna skulle kunna leda där
hän, att man griper efter hela handen, och sålunda kan möjligen för
orsakas en obefogad uppskruvning av taxorna.

Till sist i detta sammanhang endast ett par ord om vattenlednings
verken. Jag vill erinra om att de intaga en särställning, emedan riklig
tillgång till vatten är ur allmänna hygieniska skäl önskvärd, och jag
lämnar åsido de vidlyftiga stridsfrågorna om och i vad mån a~gifterna

böra ställas i proportion till vattenkonsumtionen och huruvida dessa
verk delvis böra finansieras med skattemedel.

Min framställning i fråga om relationen mellan skatte- och av
giftsfinansiering har måst begrän~as till några antydningar.

Vidkommande förhållandet mellan å ena sidan skatter eller avgifter
och å den andra upplåning skall jag däremot söka gå problemen något
närmare in på livet. - Under det att spörsmålet om skatte- eller av
giftsfinansiering avsett bördornas fördelning mellan olika grupper med
borgare av samma »generation», d. v. s. vanligen under ett och samma
betalningsår, hänför sig spörsmålet om och på vad sätt upplåning skall
ske till en avvägning av bördorna mellan olika generationer och har till
följd härav en nationalekonomiskt liksom kommunalfinansiellt väsentligt
större räckvidd. .

Först några ord om lagstiftningen på detta område och om de
former, under vilka den administrativa praxis utövas.

För upptagande av lån erfordras tillstånd av Kungl. Maj:t. Dock
äger kommunen tillgång till en underställningsfri lånemarginal, som står
i relation till dels det uttaxerade beloppet och dels skatteunderlaget, så
att den minskas i den mån uttaxeringskvoten höjes, för att helt upphöra,
då man uppnått en uttaxeringskvot (för andra utgifter än folkskolans),
motsvarande 10 kronor per gammal bevillningskrona. Denna bestäm
melse har gällt sedan år 1913 och infördes i stället för en tidigare, som
tillät fri upplåning i det fall, att lånets återbetalningstid icke sa~tes längre
än 2 år, men sonl hade medfört allvarliga mis'sförhållanden och finansiella
olägenheter. Man hade nämligen i stor utsträckning företagit sig att om
sätta, upprepade gånger omsätta de förfallna tvåårslånen med nya så
dana, vilket föranledde att kommunernas svävande skuld växte i 'mycket
hög grad. Vid 1908-1909 års ~nansiella kris uppgick den svävande
skulden enligt gjorda beräkningar till i" runt tal 73 miljoner kronor, varav
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en stor del var placerad i utlandet. Detta för landets finansiella ställning
ris'kabla oefterrättlighetstillstånd föranledde, att lagen ändrades till den
lydelse den nu har. - Lagens ordalag lägga visserligen ej hinder i
vägen' för kommunerna att inom den underställningsfria marginalen upp
låna för vilka ändamål och med vilken återbetalningstid som helst. Men
dess andemening. torde dock icke' medgiva rätt att ,inom denna under
ställningsfria marginal' upptaga långsiktiga lån. Om en kommun skulle
taga sig det orådet före, att med, användande av denna marginal binda
sig för ett flerårigt lån, skulle det ju kunna inträffa, att den fria låne
marginalen sedermera under lånetiden minskades eller helt upphörde, i
följd varav den förut skedda upplåningen eo ipso bleve ol,aglig. En dy
lik transaktion får sålunda betraktas såsom icke överensstämmande med
lagens mening. Den underställningsfria lånerättens egentliga syfte är att
bereda tillgång till erforderligt kassaförlag. Genom en cirkulärskrivelse
från finansdepartementet av november 1918 har inskärpts, att o1nedelbar

underställning av upplåningsbeslut bör ske, även i den händelse att
lånebeloppet faller inom den underställningsfria marginalen, med påföljd
i motsatt fall, att kommunen kan riskera avslag på låneframställningen
och nödgas uttaxera utgiftsbeloppet. I administratrativ väg har häri
genom, kan man säga, den underställningsfria lånerätten de facto be
gränsats till det område, för vilket den närmast avsetts, kassakrediten.

I avseende å formerna för de underställda lånebeslutens prövning
torde böra anmärkas, att prövningen sker i finansdepartementet och att,
i enlighet med förslag i 1914 års kommittebetänkande rörande statens
och kommunernas upplåning, upprättats (1918) en särskild sakkunnig
institution, Svenska Stadsförbundets finansråd, till vilken remitteras för
yttrande städers och stadsliknande samhällens framställningar om låne
tillstånd. Av finansrådets medlemmar utser Kungl. Maj:t en. I det om
nämnda 1914 års kommittebetänkande har angivits de huvudsakliga
grundlinjerna för den realprövning av låneärendena, som nu äger rum
(förut hade Kungl. Maj:ts befattning med dessa ärenden varit inskränkt
till en uteslutande rent formell prövning). Dessa regler hava sedermera
närmare utformats och utvidgats av finansrådet. Då jag nu skall något

. utförligare ingå på frågan om användning av lånevägen, kommer min
framställning i denna del huvudsakligen att bygga på dessa av finans
rådet tillämpade principer.

Vi skola nu något närmare undersöka, under vilka förutsättningar
det må anses förenligt med sund kommunal hushållning att upptaga
lån och på vilka villkor sådan upplåning får företagas.

Till en början torde det vara, uppenbart, att till täckande av den
löpande, hushållningens behov lånemedel regelmässigt icke böra användas.
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Därom torde icke behöva spillas många ord. I sällsynta undantagsfall,
såsom under de kristider vi nyss upplevat, kan det någon gång vara
rimligt, att en alldeles abnorm förlust, vars täckande på en gång med
skattemedel skulle förorsaka en alltför kännbar skattehöjning, fördelas
på någon. kortare tidsperiod genom lån, ställt på återbetalning under'
denna tid.

För att lånefinansiering skall kunna ifrågakomma, erfordras vidare,
att nlan skapar en ny ägodel, ett nytt värde. Reparations- och under~

hållsarbeten få sålunda icke gäldas med lån. Men om genom ett för
bättringsarbete åstadkommes ett mervärde utöver vad ägodelen finge,
om den enbart reparerades, kan lånefinansiering vara befogad för den
del av kostnaden, som detta mervärde .representerar.

Därjämte måste man kräva, att den anläggning, som skall betalas
med lånemedel, måste vara till verklig nytta. Det kan icke anses rim
ligt, att framtida skattebetalare skola belastas .med kostnader för lyx
eller överflödsföretag.

Anläggningens värde får ej understiga lånesumman. Vi ·ha i dessa
tider haft skolexempel på denna regels tillämpning, nämligen i fråga om
de nödhjälpsarbeten, som åtskilliga kommuner sett sIg nödsakade att
finansiera med lånemedel. Vanligen betinga dessa arbeten, som utföras
åtminstone delvis av icke sakkunnigt folk och ofta under ogynnsamnla
väderleksförhållanden, en merkostnad utöver den norrnala. Denna mer
kostnad bör icke bestridas nled lån (eller, om så ändock sker, bör
amorteringstiden för lånet med hänsyn därtill förkortas).

Slutligen måste man fordra, att anläggningen är varaktig. Det
finns ju nu så många grader av varaktighet, att detta ord i och för sig
ej säger mycket. Ursprungligen har man väl,. när man formulerat re
geln, närmast haft i sikte skillnaden mellan å ena sidan de nyttigheter,
som erfordras för den löpande hushållningen och som vanligen, men visst
icke alltid, konsumeras under denna, samt å andra sidan nyttigheter,
som anskaffas för mera stadigvarande bruk. Och man har genoln re
geln velat utmönstra från lånefinansiering de förra nyttigheterna, som
erfordras för den löpande hushållningen. Men praxis har härutinnan
uppställt strängare krav. Tiden medger icke att här närmare ingå på
alla de detaljregler med deras modifikationer, soJ;l1 i praxis småningom
utbildat sig. Dessa regler hava ej heller så stort allmänt intresse, där
för att de svårligen låta sig inordnas i ett principiellt hållbart system,
om man nu uteslutande låter låneändamålets natur, d. v. s. beskaffen
heten av den nyttighet, som förvärvas genom lånet; vara. den avgörande
faktorn. Skulle jag försöka att i korthet sammanfatta desamma,
kunde de möjligen uttryckas så, att lånefinansiering i allmänhet icke
tillåtes för anskaffande av andra nyttigheter än sådana, som äga en
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relativt lång varaktighet och som äro av fast egendoms natur. Exem
pelvis vill jag nämna, att kostnaden för anskaffande av inventarier, även
sådana med lång livslängd, icke får bestridas med lånemedel. Med
dessa regler har man åsyftat att ·på sätt, som kunde finnas praktiskt,
begränsa upplåningen, för vilken en del kommuner visat alltför stor be
nägenhet. Man måste gå in på en skälighetsprövning, där huvudfrågan
ofta är om kommunen äger elier icke äger förmåga att bära utgiften
utan användande av lån.

Ännu större praktisk betydelse i fråga om begränsning av låne
medels användande i den kommunala hushållningen har emellertid den
regel, till vilken jag nu skall övergå.

Antager man, att kommunen för vart år behöver anskaffa varak
tiga nyttigheter för samma årliga utgiftssumma, ligger det i öppen dag,
att dessa kostnader böra för vart år uttaxeras eller bestridas med andra
löpande inkomster, alldeles oavsett hur lång varaktighet nyttigheterna
kunna hava. Därest lån upptages för täckande av varje års behov,
betyder detta, att skatte- eller avgiftsbetalarna under de första åren
slippa otillbörligt lindrigt undan, medan en ·senare generation, som har
att täcka samma årsbehov, härutöver betungas med ränta och amorte
ring å de av den förra generationen upptagna .lånen. Kommunens kost
nader bliva i båda fallen lika, då man tager hänsyn till värdet av bru
ket av det upplånade kapitalet, d. v. s. till dess räntevärde. Men fina1Z
sielIt ställer sig upplåningsvägen betydligt of~rmånligare. Om man på
det sättet lånar år efter år med samma belopp, varje gång med exem
pelvis 25-årig amorteringstid, ha de på det fjortonde året belöpande annui
teterna för lånen (efter 5 procents räntefot) stigit till samma belopp, som
man skulle behövt uttaga genom uttaxering eller annorledes, om man låtit
vart år bära sin tunga. Och när man fortsatt i 25 år med detta upp
låningssystem, uppgå annuiteterna vart år till 77,5 %mera än vad årligen
behövt uttagas med det andra systemet. Den tillfälliga lättnaden de
första åren får man sålunda sedan drygt. umgälla. Lånar man med
20-årig amoteringstid, får man omsider betala c:a 60 % mera om året;
vid lo-års amotering är skillnaden c:a 30 % och sjunker vid S-års lån
till c:a 15 %.

Detta resonemang måste följdriktigt leda .därhän, att om och i
den mån en utgift innefattas i det nOY'J1tala årsbehovet för en kommunal
förvaltningsgren, bör den icke bestridas med lånemedel. Det gäller lika
väl när avgifter som när skatter upptagas för finansieringen. Och om
dylika, år efter år återkommande utgifter undergå stegring, bör låne
finansiering ej förekomma, därest stegringen ej är större än vad som
motsvaras av den av kommunens tillväxt normalt betingade behovs
ökningen.
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En av de väsentligaste anledningarna till den oroväckande starka
progressionen i den kommunala skuldbördans tillväxt under de sista
två årtiondena torde nog, så vitt jag kunnat finna, vara att söka däri,
att man på många håll i stor utsträckning lånat för tillgodoseende av
normala årsbehov. Man har varit helt fascinerad av anläggningarnas
varaktighet och behärskad av tanken, att kostnaderna borde bäras även
av de kommande generationer; som finge draga nytta av dessa an
läggningar.

Ifråga om tillämpningen av regeln angående de normala årsbehoven
mötes man understundom av den invändningen, att det kan vara svårt
eller rent av omöjligt att bestämma vad det normala årsbehovet omfattar.
Härtill vill jag svara, att detta årsbehov givetvis icke låter. sig exakt
beräkna. Men man kan alltid, genom jänlförelse mellan budgeterna för
ett antal år tillbaka och medeltalsberäkning finna en approximativ undre
gräns för detta årsbehov, ett genomsnittligt minsta belopp, till vilket
behovet kan uppskattas. Och därvid bör man ock studera utvecklings
kurvans riktning och taga hän'syn därtill vid beräkningen.

Självfallet måste regelns tillämpning medföra finansiell ansträng
ning, .en extra belastning för de skatt- och avgiftsskyldige, alltifrån den
tidpunkt då man bryter med det förut tillämpade, osunda kreditsyste
met i avseende å de normala årsbehoven, och intill dess man, så att
säga, kommit i normala gäng~r igen, d. v. s. till dess man successivt
slutbetalat lån, som tidigare upptagits för tillgodoseende av normala
årsbehov. Men under förutsättning, att man icke hunnit så långt i ut-'
försbacken, att belastningen genom dessa låneannuiteter nått sin kulmen,
och dit har man nog i allmänhet lyckligtvis ännu icke nått, blir det
svårare att bryta med det äldre systemet ju längre man fortsätter därmed.

Den princip, som staten tillämpar i sin lånepolitik, att endast
s. k. produktiva anläggningar få finansieras med lån, varken bör eller
kan ·användas i den kommunala lånepolitiken. Teoretiskt sett är enligt
mitt förmenande denna princip för kommunernas vidkommande icke
riktig, för så vitt man vill motivera en sådan prioritetsställning för de
produktiva anläggningarna därmed, att· de skulle innebära ett större mått
av kommunal nytta, än de anläggningar, som icke giva någon avkast
ning. På goda grunder tror jag mig kunna bestrida, att sådan differens
i den kommunala nyttan förefinnes. Jag vill ingalunda medge, att t. ex.
en s. k. improduktiv skola är mindre gagnelig än ett produktivt elektri
citetsverk. Ett annat rent teoretiskt skäl har måhända ett visst fog: att
man i fråga om de produktiva anstalterna med användningen av avgifts
systemet kan förvänta att erhålla större' garanti för att en nyanläggning
är av behovet påkallad, än när kostnaderna i sista hand skola betalas
genom tvångsvis uttagna skatter. Jag tror dock inte, att man får sätta
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så stor tillit till denna garanti. Ty när beslut skola fattas om sådana
nyanläggningar vid de produktiva verken, göra sig ofta även gällande
andra krafter,' än de, som betingas av den ekonomiska nödvändigheten.
Praktiskt sett vore det emellertid fullständigt otänkbart att söka ge
nomföra denna statens lånepolitiska princip inom kommunerna. Det
skulle innebära att kommunerna i vidsträckt omfattning förhindrades att
fullgöra sina primära åligganden i fråga om skolväsende, fattigvård,
hygien m. ffi.

I fråga om sättet för finansiering av utgifter, som äro av beskaf
fenhet att böra gäldas med lånemedel,. är i främsta rummet att beakta'
spörsmålet om amorteringstiderna.

Härvid ger sig osökt en regel, som är en självfallen konsekvens
av den nyssnämnda regeln om det normala årsbehovet. Därest man
kan beräkna att en utgift regelmässigt återkommer med en viss tids
intervall, exempelvis 5, 10 eller 20 år, böra kostnaderna fördelas på
denna tidsintervall, d. v. s. lånets amorteringstid bör icke sträckas längre
än resp. 5, 10 eller 20 år, alldeles oavsett att den nyttighet, som åstad
kommes, har längre varaktighet. Samma grund föreligger för båda de
omförmälda reglerna. Skillnaden är blott den, att i ena fallet, qå det
rör sig om normala årsbehov, omfatta intervallerna endast ett år, i det
andra flera år. Denna för beräkning av amorteringstider tillämpliga

. s. k. periodicitetsregel tillika med regeln om det normala årsbehovet
framlades redan år 1910 av Stockholms stads drätselnämnd och började
här i staden delvis tillämpas någon tid efteråt. Med vissa undan
tag, på vilka jag här icke skall ingå, hava i Stockholm under de se
nare' åren· normala årsbehov omedelbart täckts utan anlitande av låne
vägen. Lån för folkskolebyggnader amorteras här på 5 år, läroverks
byggnader på 10 år, sjukhusbyggnader på 20 år. I samband härmed
bör ävenledes erinras, att i 1914 års kommittebetänkancle angående sta
tens och kommunernas' upplåning har regeln om det normala årsbehovet
nämnts som efterföljansvärd.

I fråga om bestämmande av amorteringstider i övrigt har man,
teoretiskt sett, en översta gräns, anläggningens varaktighet, dess livslängd.

Men man kan icke nöja sig därmed, man måste även taga hän
syn till att framtida generationer icke belastas i' högre grad än vad
som motsvarar kommunens förmåga att i denna framtid bära utgifterna
för ränta och amortering av skuld, som förorsakats aven tidigare gene
ration. Och eftersom man har svårt att bedöma, vilken skattekraft
kommunen då kan äga eller vilka nya behov, som då kunna inställa
sig, bör man iakttaga en viss försiktighet, så att man icke drar alltför
långa växlar på en kommande tid, vars ekonomiska tillstånd är desto
mera svårberäkneligt ju längre framåt man söker blicka.
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Denna tankegång, liksom också önskan att konsolidera kommuner
nas ekonomiska ställning, har föranlett en allmän nedsättning av de
kommunala amorteringstiderna ett gott stycke under anläggningarnas
livslängd.

Redan tidigt fastställdes en översta gräns, 40 år, som tillämpades
även' för lån till företag, som hade väsentligt längre eller praktiskt sett
obegränsad varaktighetstid. Sedermera har man så småningom förskjutit
maximigränsen nedåt, först till 35 år och under senaste tiden till 30 år,
där man väl antagligen gör halt tillsvidare. 'För, lån till företag med
kortare varaktighet än 30 år minskas amorteringstiderna i relation till
varaktigheten. Men man tager även hänsyn till kommunens ekonomiska
ställning, i främsta rummet dess skattekraft och förutvarande lånebelast
ning. . Och vidare har man att möta den risk, som kan föreligga för
förtidig föråldring aven anläggning i följd av tekniska fr~msteg.

När, sonl ofta sker, lån på en gång. skall upptagas till bestridande
av kostnaderna för ett flertal särskilda anläggningar, vilka var för sig enligt
de regler, som tillämpas, betinga olika amorteringstider, är det vanligen
fördelaktigt för låntagaren, att lånen sammanföras till ett. enda lån med
genomsnittligt beräknad .amorteringstid. Eftersom den maximala amorte
ringstiden, vilken numera är 30 eller allra högst 35 år, endast tillämpas i
fråga om låneändamål med obegränsad eller mycket lång varaktighetstid,
blir resultatet aven sådan genomsnittsberäkning i flertalet fall, att amor
teringstiden för hela lånet nedsättes till 20 a 25 år.

Jag kan icke underlåta att i detta sammanhang uttala den· livliga
förhoppningen, att kommunernas största kreditgivare, de offentliga fond..
förvaltningarna och försäkringsbolagen, skola visa sig förstå och upp
skatta den mycket stora allmänna betydelsen av att kommunernas eko
nomiska ställning konsolideras genom de, relativt korta anlorteringstider,
som vunnit insteg under senare tid, och att de skola för kommunerna
underlätta denna konsolidering genom att icke försämra lånevillkoren
för de kortare lånen. Jag vill betona, att här icke är fråga om lån med
kortare amorteringstid än 20 år, alltså icke om omloppstider, som äro så
relativt hastiga, att de måhända under vissa förhållanden kunna moti
vera en något högre ränta. Utan jag åsyftar härmed önskvärdheten av
att 2o-års vanliga amorteringslån (alltså icke obligationslån), en typ, som
nu blivit mycket ofta förekommande, icke beredas sämre ställning än
3o-års amorteringslån. Det är alldeles uppenbart, att en försämring av
lånevillkoren för 20-årslånen måste' kännas som en hård bestraffning av
konsolideringssträvandena och vara i ~ög grad ägnad att framdele's mot
verka dessa strävanden. Jag vill tillägga, att under s'enare tid icke sak
nats anledning hysa farhågor för att' långivarna icke tillräckligt beakta
denna sak. Om 20-årslånen i avseende å lånevillkor sålunda likställas
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nled 30-årslån, innebär detta, såvitt jag kan förstå, icke något våldfö
rande av ekonomiska lagar, ehuru jag väl inser, att under tider, då
räntefoten är särskilt hög, det kan vara frestande för fondförvaltarna att
söka binda låntagarna, vilkas solvens icke ens sättes ifråga, vid en så
lång lånetid som möjligt.

Beträffande härefter obligationslånetypen, som konlmer till använd
ning endast för mycket stora lån, vore det önskvärt, att återbetalnings
tiden nedsattes från förut brukliga 40 till 30 år, på det att denna tid
måtte bringas i närmare' överensstämmelse med eljest numera tillämpade
amorteringstider.

Slutligen må i fråga om beräkning av anl0rteringstider bringas i
erinran det system" som tillämpas av Stockholms stad, i syfte att
kompensera den i förhållande till åtskilliga av låneändamålen alltför rund
ligt tillmätta amorteringstiden för obligationslånen. Staden tillämpar en
särskild avskrivningsplan med väsentligt kortare avskrivningstider för vissa
av de anl~ggningar, som finansieras med obligationslånet, samt förbinder
sig att årligen till en särskild fond avsätta skillnaden mellan de annui
teter, som borde utgå med tillämpning av denna plan och det långsik
tiga obligationslånets annuitet. Då nytt obligationslån nästa gång upp
lägges, minskas den lånesumma, som eljest erfordrades, med den sålunda
uppsamlade fonden. Med detta syste~, som givetvis förutsätter en fullt
betryggande bokföring, vinner man sålunda i sak enahanda syftemål som
med de kortare amorteringstiderna, samtidigt som man åtnjuter de fina'n
siel1a fördelar, som ett mera långsiktigt obligationslån kunna medföra
framför ett lån med kortare amorteringstid.

Jag skall nu övergå till att helt kort beröra dels förhållandet
mellan kapitalhushållning och löpande hushållning, dels ock frågan om
fondering.

I det förra avseendet skall jag inskränka mig till att erinra om
den självfallna regeln, att kommunens kapitalförmögenhet (exempelvis
fastighetsförsäljningsmedeI) icke till någon del får tagas i anspråk såsorn
inkomst till täckande av löpande utgifter, utan sådana medel böra fon
deras, för så vitt de icke omedelbart användas till förvärv av annan
varaktig nyttighet, exempelvis för inköp av fastighet.

Av intresse kan vara att observera hur vår kon1ffiunallagstiftning
ställer sig till dessa spörsmål. Något hinder att för täckande av vilka
utgifter som helst anlita kommunens 'kapitalförmögenhet finnes icke i
lagstiftningen (frånsett donerade ,fastigheter, som icke få säljas utan
Kungl. Maj :ts tillstånd). Förhållandet nlellan kapitalhushållning och
löpande hushållning har alldeles icke blivit beaktat i våra kommunal
lagar. Det heter där, att vad kommunen samfällt tillhör i fastighet, i
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inkomstgivande rättigheter eller i rörligt kapital skall anses som tillgång
till betäckande av komlnunens gemensamma utgifter. Denna bestämmelse,
jämförd med kommunallagarnas budgetsbestämmelser, skulle rent av
kunna tagas till intäkt för den för visso orimliga tolkningen, att kom
munen ålägges att förbruka disponibla kapitaltillgångar i den löpande
rörelsen.

Härmed äro vi inne på kommunallagarnas ställning till fonderings
spörsmålet. Icke heller detta har där blivit beaktat. Enligt rättspraxis'
tolkning av lagbestämmelserna är emellertid fondering av skattemedel
otillåten, för så vitt icke beslut redan fattats om upprättande av den
anstalt, till vars finansiering fondmedlen skola användas, varemot fon
dering av andra medel än uttaxerade anses laglig. För min del har jag
redan tidigare givit uttryck för den uppfattning, att det i detta hän
seende icke föreligger någon rationell åtskillnad mell~n dessa olika
arter av inkomster. En fondering av andra medel än uttaxerade in
verkar indirekt på uttaxeringen precis lika mycket som fondering av
skattemedel. Ty fonderas icke överskottet, utan ingår som inkomst i
budgeten, minskas ju därmed uttaxeringsbehovet i motsvarande mån.

Jag skall här icke närmare ingå på fonderingsspörsmålet de lege
feren·da. Detta har, som torde vara bekant, tidigare varit föremål för
utredning inom finansdepartementet. lYren jag skulle bara vilja giva
uttryck för den stilla förmodan, att d'en nuvarande ekonomiskt sett bistra
tiden icke får anses inbjuda till någon mera allmän övergång från upp
lånings- till fonderingssystem. Lyckas man med tillämpning av den
förut nämnda regeln om det normala årsbehovet och medelst de snävare
amorteringstiderna så småningom sanera de kommunala finanserna, åstad
kommer man därigenom en ökning av kommunernas kapitalförmögenhet,
en ökning, som de facto innebär en kraftig fondbildning. Och det är
vackert så. Man torde för den skull, trots de olägenheter, som alltid
äro förbundna med brist på klara lagbestämmelser, kunna tillsvidare
hjälpligt reda sig utan särskild lagstiftning om fondbildning. Fondering
är emellertid alls icke ovanlig i praktisk kommunalpolitik. Jag vill bara
erinra, bl. a., om den fondering för förnyelse och utvidgning, som rätt
ofta sker inom de kommurialindustriel1a verken, om fondering av fastig
hetsförsäljningsmedel, av nöjesskattemedel, och slutligen om den fonde
ring i syfte att hindra alltför stora fluktuation'er i uttaxeringen, som ej
sällan vidtages vid budgetsregleringarna men som ofta icke. är skönjbar
för andra än de i den kommunala bokföringstekniken djupare initierade.

Ämnets omfattning har nödgat mig att i huvudsakliga delar endast
flyktigt behandla detsamma. Jag har dock sökt att som ett underlag
för diskussionen ge i någon mån en orienterande överblick över de
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mångskiftande problem, som möta i den kommunala finanspolitiken.
Något längre har jag dröjt vid det spör,smål, som enligt mitt förmenande
särskilt i nuvarande tid torde äga en synnerligt stor ekonomisk bety
delse, frågan om begränsning i den kommunala upplåningen. Under
betonande, att min framställning inskränkt sig till den ekonomiska 'sidan
av saken och icke närmare berört de faktorer av allmän politisk eller
sociål och kulturell art, som man förvisso också måste beakta vid dessa
frågors lösning, vill, jag till sist andraga ett, så vitt jag kan finna, ganska
viktigt allmänt motiv för. en restriktiv upplåningspoletik.

Det ' är nu visserligen sant, att om en viss till beloppet fixerad
utgift för något ändamål är alldeles ofrånkomlig, så har det sätt, varpå

, utgiften finansieras, om det nu sker genom omedelbar uttaxering eller
genOtD upplåning eller fondbildning, alls ingen betydelse i avseende å
anspråken på det i landet befintliga rörliga sparkapitalet. I varj e
fall bindes lika stor del av detta kapital i den anläggning, som skall
finansieras. Men därest nu de, SOlU besluta utgiften, nödgas, t. ex. i följd
av den förut omnämnda regeln om det normala årsbehovet, om.edelbart på
taga sig hela kostnaden för anläggningen, måste detta 'tvång 'enligt
sakens natur medföra, att man ser mera noga på slanten, än när man
med tillhjälp av lån ställer huvudparten av kostnaderna på framtiden.
Härigenom kunna utgifter undgås och kostnaderna för nödvändiga an
läggn'ingar nedbringas. På verksamt sätt främjas sålunda sparsamheten
och begränsas därmed också de kommunala 'anspråken på sparkapitalet.

I den på föredraget följande diskussionen yttrade sig:

Professor G. Bagge: Jag skulle vilja taga upp ett par saker rörande den
kommunala finanspolitiken till diskussion, vilka emellertid röra sig om en
annan sida av ämnet än den, som borgmästare Fant har berört i sitt inled·
ningsföredrag. Han sysslade mera med de allmänna reglerna, för den' kom..
munala finanspolitiken, under det att de funderingar, jag har, mera hänföra
sig till praktiken, till i vad mån vi överhuvudtaget kunna säga, att det finns
förutsättningar för att den kommunala finanspolitiken för närvarande är för
ståndigt och' bra skött, om ändamålen äro de som förnämligast böra komma
fram, och om en sådan sparsamhet och ekonomi iakttages, som m?-n har an
ledning att förvänta. Jag hoppas, att om jag här ger uttryck åt några me
ningar i den riktningen, detta icke skall alltför mycket förvrida diskussionen.

Ämnet är naturligtvis alldeles för rikt för att man på något sätt skulle
kunna komma till något slutresultat. Det skulle ju betyda att göra någon
slags general~evision av hela den kommunala finanspolitiken. Jag kan endast
göra några erinringar med anledning aven del personliga erfarenheter, men
jag inser mycket väl, att -det kan vara rätt farligt att göra detta, ur den syn
punkten nämligen, att lnan därvid lätt ,kan generalisera saker, sonl icke böra
generaliseras, ty när lnan själv har varit medagerande, har man även med
bästa vilja svårt att iakttaga verklig objektivitet. Med dessa reservationer
vill jag emellertid draga fram 'ett par saker.
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Det förefaller rnig, som om en av de största svårigheterna för att verk
ligen få en förståndigt skött kommunal finanspolitik ligger i bristen på över-
.skådlighet och i svårigheten att få fram vad som i verkligheten göres hos
.alla olika myndigheter på alla möjliga håll ute i landet. Att på ett klart
och tydligt sätt kunna få fram konsekvenserna av de olika beslut, som fattas,
tror jag är en oundviklig förutsättning för att man speciellt i vår demokra
tiska tid skall kunna erhålla en förståndig finanspolitik, och detta gäller spe
.ciellt kommunerna, därför att vi där i vardagsarbetet stå så ofantligt nära
,demokratien på många olika sätt. Inom statsförvaltningen kan lnan i mera
'upphöjd ro behandla saker och ting. I kommunerna är man däremot be
'roende av de olika valda myndigheterna, som stå i direkt kontakt med parti
<>rganisationerna, som ha en helt annan makt och myndighet än vad fallet är
·i den löpande statsförvaltningen. Det är därför inom den kommunala finans
politiken mycket svårt att i praktiken undvika, att obehöriga särintressen få
,göra sig gällande. Detta gäller alla partier. Jag har den erfarenheten icke
minst från mitt eget parti, hur svårt det verkligen är att tillse, att något så-
dant icke får förekomma. Det gäller säkerligen också de andra partierna.
Jag skall icke här draga fram några speciella fall, ty här om. någonsin gäller
.att »nomina sunt odiosa», utan jag vill endast beröra ett förhållande, som
har mera allmän karaktär, nämligen de kommunalanställdas inflytande på den
.kommunala finanspolitiken. .

Jag har i detta fall en färsk erfarenhet, som jag skall be att få taga
tillutgångstext för min utläggning, och det gäller den senaste uppgörelsen
'med kommunalarbetarna i 13 av Sveriges städer. Jag har den äran men
det tvivelaktiga nöjet att vara ordförande i en städernas arbetsgivarorganisation,
·som omfattar 35 av Sveriges städer, och vi hade fått ihop gemensamma för-
handlingar för 13 av de städer, vilkas avtal utgingo vid årsskiftet. Resul-
tatet av dessa förhandlingar blev, att arbetarna erhöllo en förhöjning av 10 öre
i timn1en i Stockhohn och av 8 öre i timmen i de övriga städerna. Om
någon har läst dessa saker, kanske han' har förvånat sig över att detta skedde,
,oaktat förhandlingsorganisationens delegerade på det bestämdaste hävdade,
,att de ansågo en förhöjning icke vara riktig. Innan vi gingo till detta ar
"bete, företogo vi ganska vidlyftiga undersökningar, lönestatistiska och andra,
och vi kommo till det resultatet, att det för nävvarande icke fanns något
~skäl att höja lönerna. Jag tror, att man icke kan ha någon anledning an
taga, att vi voro speciellt partiska - det skulle väl i så fall endast ha varit
i något slags sportintresse - ty någon direkt anledning att vilja hålla för
låga löner kunna icke kommunernas represent~nter ha vid sådana förhand
lingar.. Vad reallönen beträffar,. fanns det ing~n anledning till förhöjning,
·därför att levnadskostnaderna hade gått ned väsentligt, sedan avtal förra
:gången träffades med arbetarna. En undersökning av reallönens stegring
för olika löntagargrupper i landet visade, att kommunalarbetarna i Stockholm
lågo främst, närmast följda av folkskolelärarna. I båda fallen vill jag icke
förneka, att det förut kunde finnas skäl för en höjning av reallönen, men en
-ytterligare höjning föreföll omotiverad. Vad hänsynen till den övriga arbets-
-marknaden beträffar, lågo kommunalarbetarnas \löner i allmänhet högst vä·
-sentligt över de allmänna grovarbetarnas löner, och det fanns endast inom
-delar av hemmaindustrien· arbetargrupper, som hade högre' löner, såsom exem-
pelvis byggnadsarbetarna och· en del livsmedelsarbetare, vilka av speciella
~mständigheter kommit upp till en mycket hög lönenivå.
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Vi kOlumo sålunda till den slutsatsen, att det icke var motiverat att gå
med på en löneförhöjning, och i alla fall blev resultatet en högst avsevärd
förhöjning . Vad var det då, SOlU låg bakom detta? Anledningen till att
förlikningsmannens förslag kOln att Hgga så pass högt var beroende på en'
hel del omständigheter, till vilka jag ,endast vill försöka draga fram den
principiella bakgrunden. Städerna ha naturligtvis som arbetsgivare en all
deles ofantligt svag position, och jag tror, att detta har mycket stor betydelse
för den kommunala finanspolitiken. En hel del a~T de kommunala inrätt
ningarna äro av så<ian art, att det icke går an att lägga ned driften. Stä
derna kunna omöjligen göra det, och det bleve ganska bekyn1mersamt, on1 ar
betarna s~ulle tvinga därtill. Följden därav blir återigen, att städerna icke
kunna hålla ihop som andra arbetsgivare göra. De kunna icke hjälpa var
andra, och med den kommunala självständighet, som utmärker våra kommu
nala ,myndigheter, finns det icke någon möjlighet - det är i varje fall mycket
s~årt - att få den ena att ge efter för den andra för att få fram ett ge
mensamt resultat. Var och en ser, mycket naturligt för övrigt, på sin egen
stads bästa, och därför har det redan' ur denna synpunkt sina svårigheter.

Sedan tillkommer en annan sak, nämligen att i icke ringa utsträckning
sitta kommunalarbetarnas egna förtroendemän me.d i olika kommunala nämnder
och styrelser.' Ännu så länge -ha vi icke konlmit så långt, att de i någon
större utsträckning' deltaga i själva förha~dlingarna på arbetsgivarnas sida,
d. v. s. på städernas sida. Så otroligt det än låter, har det dock verkligen
förekommit ett sådant fall. Det var nämligen en liten stad, som skickade
upp som sin representant en medlem av drätselkammaren, som var ledamot
av konlmunalarbetarnas fackförening på orten, och sålunda satt förtroende
mannen för fackföreningen och förhandlade med medlemmen av fackföreningen
om .vad arbetarna skulle få i lön. Inom parentes sagt var det, borgerlig
majoritet i drätselkammaren i staden ifråga. Givet är emellertid, att när
fackföreningen har sina förtroendemän i de kommunala nämnderna och sty
relserna, medför detta, att städernas ställning vid sådana förhandlingar blir
mycket försvagad.

Dessutom är det ju betänkligt ur den synpunkten, att det i längden
måste inverka menligt på arbetsledningen, att arbetsledarna till sina förmän
få fackföreningens förtroendemän. Det kan ju icke vara en sund och riktig
anordning.

Men .det finns också ett annat förhållande, som är ägnat att försvaga
städernas ställning som arbetsgivare, och som jag icke tycker, att jag behöver
dra mig för att nämna. Jag har i· så många år samarbetat lued l?Jedlemmar
av arbetarpartiet och jag. s,ätter så stort värde på det arbete, SOIU de utfört,
att jag kan kosta på mig att vara uppriktig. Det ligger naturligtvis en ofantlig
svaghet för städerna som arbetsgivare, däri, att när man har en' majoritet av
arbetarpartiets representanter som den arbetsgivande myndigheten för kom
munalarbetarna, komma dessa personer i en särdeles otrevlig mellanställning.
Ibland klara de det utmärkt bra, understundom mindre bra, men under alla
förhållanden är detta givetvis en svaghet för kommunen ur arbetsgivarsyn
punkt. De mest aktiva valarbetarna vid de komnlunala valen äro nämligen
för arbetarpartiet, åtminstone i de flesta fall, kommunalarbetarna och deras
organisation av nära till hands 'liggande skäl. En hel rad av dem väljas in
i den kommunala representationen och i de kommunala myndigheterna, och
att allt detta skall verka försvagande på sådana städers· ställning, där ar
betarpartiet är i majoritet eller har avgörande inflytande, är uppenbart.
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Resultatet av detta blir sålunda, att den kommunala fi~anspolitiken

kommer att påverkas av den omständigheten, att förhandlingar med kommu
nalarbetarna och kommunalt anställda säkerligen i mycket stor utsträckning
komma att medföra löneförhöjningar, som ligga över vad som kan ans'es
vara riktigt och skäligL Hur man skall bära sig åt för att lösa det pro
blemet vet jag icke. Det förefaller mig; som om ett av de allra svåraste
problemen i vårt samhälle just är kontakten mellan de valda representanterna
å ena sidan och den stats- och kommunalanställda personalen å den andra,
och de olika intressekonflikter, som därav kunna uppstå.' Finge vi, tjänste
n1annafackföreningar, och komme de att utöva någon kraftigare verksamhet i
liknande riktning, bleve det alldeles säkert precis samma förhållande för de
borgerliga partierna. Detta problem förefaller mig vara ett av de mest be
svärliga och skickelsedigra för närvarande inom den kommunala förvaltningen
också ur ekonomisk synpunkt. För min personliga del kan jag icke draga
någon annan konsekvens därav än att det blir nödvändigt att försöka in
skränka den kommunala förvaltningen till vissa huvudfunktioner, som äro
absolut nödvändiga. . Där få vi betala folk mera, än vad som strängt taget
kan anses vara nödvändigt, för att uppehålla driften ifråga, men för övrigt
bör man icke utsträcka den kommunala verksamheten till andra områden, ty
där får man eljest också betala efter' de högre lönesatser, som bliva fastställda
för de verk och inrättningar, där driften icke under några förhållanden kan
läggas ned. Man bör ~ärför så mycket som möjligt söka lägga över bygg
nadsverksamhet och andra sådana saker, som, det icke är strängt nödvändigt
att ha under egen regi, på entreprenörer ock privata arbetsgivare. Man får
väl hoppas, att det därvid icke skall gå som i Härnösand, där kommunal
arbetarförbundet' har blockerat entreprenadarbeten, som ha överförts från sta
dens arbeten till enskilda arbetsgivare 1

En annan sak, som jag här skulle gärna vilja beröra, är den i~verkan,.

som staten har på den kommunla finanspolitiken. I andra länder är det ju,
som inledaren framhöll, på det sättet, att staten äger en helt annan kontrol
lerande verksamhet över den kommunala förvaltningen än vad fallet är i
Sverige. J ag vet icke, om den kon1munala förvaltningen någonstädes är så
absolut fri från all s'orts inverkan från statens sida som här. ' Om det emel
lertid visar sig, att det blir svårt att sköta den kommunala finanspolitiken på
ett förståndigt och riktigt sätt, kan det bliva aktuellt med en mera skärpt
uppsikt från statens sida över kommunerna. Jag är visserligen icke alls
säker på att alltid statens myndigheter ha en så mycket bättre insikt än de
kommunala myndigheterna, ~en; när en fråga kom,mer till staten och be
kandlas centralt, blir den offentlig på ett helt annat sätt. pet hela blir mera
överskådligt, man får reda på vad som försiggår, och man kan få den all
männa opinio~en att taga position till om det skall skall skötas i den, ena
eller andra riktningen, vilket knappast för närvarande går för sig, då det
gäller kommunala angelägenheter'.

Även om emellertid icke den vägen kommer att beträdas, borde det
väl icke vara på det sättet, att i de fall, där staten verkligen intresserar sig
för den kommunala verksamheten och fördenskull bidrager till densamma,
staten skall ge detta bidrag sådana former, att det så' långt ifrån att upp
muntra till ekonomi och sparsamhet snarare tycks vara ägnat att åstadkomma
motsatsen, om man nu skall tänka sig, att det ligger någon tanke bakom,
vilket jag icke tror. Det är nog ren slump, hur villkoren för statsbidrag till
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kommunerna ha blivit utformade. Det är ju inga småsaker, som det här
rör sig om. I en utredning av dr Yngve Larsson i· Stadsförbundets tidskri ft
för förra året framhålles, att det är icke mindre än bortemot I I I miljoner
kronor om året, som staten lämnar i bidrag till kommunerna. Hur äro nu
yillkoren för dessa bidrag utformade, så att de skola hjälpa kommunerna till en
så ekonomisk och effektiv politik som möjligt? Jag skall taga ett par exempel.

Vi ha t. ex. understödet till folkskoleväsendet, där staten bidrager med
9/10 av folkskolelärarnas löner. Det är icke alls sagt, att ett sådant bidrag
kommer att få till resultat, att folkskoleväsendet blir bättre, men det får
absolut till resultat, att vi få flera folkskolelärare. Detta kan ibland också
betyda, att folkskoleväsendet blir bättre, men det gör det långt ifrån alltid.
Jag läste för något år sedan en insändare från en kommunalordförande, som
framhöll, att det i hans socken, där det förut funnits 1,800 själar men nu
endast fanns 1,000, ändå fanns tre folkskolor och två snlåskolor, vilket kunde
ha varit lämpligt för en del år sedan, då befolkningen var större. Såg nlan
efter i födelseboken, fann man, att skolbarnens antal kOll1me att ökas med
ett i folkskolan och med två i småskolan, men alltjälnt bibehöll man alla
dessa skolor och -lärare. Han hade försökt få kommunen att draga in på
det, därför att det visade sig, att en sådan indragning kunde göras utan att
det blev för lång Väg till skolan för barnen, men han hade icke lyckats,
därför att man resonerade på det sättet, att ~kolhusen ha vi, 9/10 av lärarens
lön betalar staten och resten få vi naturligtvis in i skatt från läraren. På det
sättet vill naturligtvis varje by ha kvar sin skola. Följden härav blir, att om
än barnantalet går ned aldrig så mycket, bibehålles samma antal skolor
som förut.

Ett annat område, där det gäller samma förhållande, är bidragen från
landstingen till anstaltsvård för fattiga sjuka och abnorma i prilnärkommu
nerna. Det är i lag fastställt vissa grunder för bidragen, som utgå alldeles
oberoende av alla andra på saken inverkande omständigheter. Eftersom det
är landstingen, som bestrida större delen av dessa nledel, ·under det att det
är primärkommunerna, som sköta om själva verksamheten, är resultatet all
deles givet. Intill en viss gräns är det bra, att anstaltsvården blir förbättrad,
men man kan naturligtvis icke säga, att detta skall ske över alla gränser.
Att en sådan anordning skulle vara riktig, kan icke vara möjligt.

Jag skall icke gå in längre på hela den skönt vildvuxna floran av stats
bidrag i vårt land, utan jag skall gå över till en annan form av bidrag, som
i alla fall förefaller mig vara - jag skall använda ett mycket milt ord - det
egendomligaste av alla. Det är det allmänna bidrag, som utgår till särskilt skatte
tyngda kommuner. När en kommun har kommit upp till ett skattetryck av 10 kronor
per inkomsthundra, kan den komma i åtnjutande av ett sådant bidrag.
Dessutom fordras, eftersom bidraget utgår till utgifter till skola, fattigvård
och kyrka, att avgifterna för dessa skola uppgå till kr. 5: 50 per inkomst
hundra. När skattetrycket är mellan 10 och 12 kronor, betalar staten 3° %,
när det är mellan I 2 och 14 kronor 40 %, och när det ligger över 14 kronor
50 %. Kungl. Maj:t har också rättighet att gå därutöver, om han så finner
skäligt. Jag skall icke gå in på alla besynnerligheter i dessa bestämmelser,
utan jag skall endast påpeka ett par saker.

Först och främst är det ju en direkt uppmuntran till oriktig taxering
av fastigheter. I en lantbrukarkommun, där det endast finns en eller ett par
löntagare, exempelvis .läraren och prästen, hava bönderna givetvis allt intresse
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i världen av att taxera sina fastigheter så lågt som möjligt. Visserligen blir
det bekymmersamt för de arma löntagarna, ty de få en högre uttaxering,
men för bönderna själva spelar det ingen roll, ty det blir ju en repartisering
över hela "linjen, och man får dessutom möjlighet att få statsbidrag. Detta
kan ju icke anses vara en i och för sig lämplig anordning.

Har kommunen komlnit upp till ett skattetryck av 10 kronor per in
komsthundra men icke till kr. 5: 5° i utgifter för skola, fattigvård och kyrka,
förefaller det vara särdeles lämpligt att tillse, att man kommer upp till dessa
S: 50, och har å andra sidan kommunen kommit upp till kr. 5: 50 för skola,
fattigvård och kyrka och har den allnlänna uttaxeringen någorlunda hög
men ej tillräcklig för att få statsbidrag, ja, då skulle det vara underligt
funtade svenska bönder, om de icke såge till att den allmänna uttaxeringen
kom upp till 10 kronor. De nuvarande bestämmelserna innebära sålunda,
såvitt jag kan se, en direkt uppmuntran till komlnunalt slöseri.

Härtill kommer, att det ju icke gärna kan vara en riktig princip, att
de komlnuner, som sköta sin ekonomi, skola betala till sådana kommuner,
som icke göra det. En utjämning kan naturligtvis vara riktig, om det be
ror på några alldeles extraordinära omständigheter, att en komlnun har råkat
i ett nödläge på ett eller annat sätt, men då bör man åtminstone kunna
fordra, att denna kommun sättes under administration.

Vad som kan invändas mot detta mitt resonenlang är, att Kungl. 1faj:t
äger prövningsrätt, när det skall bestämmas, om sådana bidrag skola utgå
eller ej. Kungl. 11aj:t är emellertid i detta fall en tjänsteman i finansdepar
tementet, och denne må vara hur duglig som helst, så är det självfallet, att
han icke kan ha reda på alla olika realförhållanden i de olika kommunerna.
Han måste naturligtvis gå efter mer eller mindre mekaniska regler. Visser
ligen blir det en viss kontroll, men att det skulle bli tillräcklig kontroll före
faller mig i varje fall icke vidare sannolikt.

En av de viktigaste aktuella frågorna för närvarande i den kommunala
finanspolitiken synes mig därför vara, att man söker få statens förhållande
till kommunerna uppklarat, och att man får någon ordning på statens bi
drag. 1\1an borde undersöka, huruvida det icke finns någon form för staten
att hjälpa den kommunala finanspolitiken i stället för att stjälpa den. I Eng
land är det ju exempelvis på det sättet, att statsbidragen användas för att få
in kommunernas politik på en lämplig väg. Hos oss är det som sagt uppen
barligen rena slumpen, som legat bakom utformandet av bestämmelserna.

. Utjälnningsbidragen utgå ju av den progressiva kommunalskatten, vars
kommunandel tillkommer komnlunerna själva och vars utjämningsandel går
till de kommuner, som icke sköta sin ekonomi, eventuellt åtminstone. Kom
munalskattekommitten har nu föreslagit, att den del, SOITI varje kommun skall
få lämna _ifrån sig för utjämningsändamål, skall ställas i direkt proportion·till
utdebiteringen inom kommunerna ifråga, d. v. s. ju högre utdebitering en
kommun har, desto mer får den behålla av den progressiva kommunalskatten,
och ju lägre utdebitering den har, desto mera får den lämna ifrån sig. Vad
kommunerna få lämna ifrån sig, går så in till en gemensam fond, och stats
myndigheterna bestämma därefter om medlens fördelning på olika kommuner
på det sätt, som jag tidigare omnämnt, försåvitt man icke har tänkt sig nå
gon ändring häri, vilket man väl får hoppas.

Jag började med att säga, att jag tror, att bristen på överskådlighet
och omöjligheten av att få den allmänna opinionen att reagera är ett av de
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svåraste hindren för en sund komn1unal finanspolitik. Den enda 111öjligheten
att hålla en demokrati sund är att så mycket som lnöjligt få fram förhållan
dena i offentlighetens ljus, att få den allmänna opinionen så upplyst som' det
överhuvudtaget är möjligt, och att få den att reagera mot de missförhållanden,
som eventuellt kunna uppstå. Jag tror därför, att ett aktuellt reformprogram
inom den kommunala finanspolitiken är att tillse, att den allmänna opinionen
.i allra största möjliga utsträckning hålles underkunnig om vad som händer
och sker på den kommunala finanspolitikens område. Det kan man knap
past säga vara fallet för närvarande. Man behöver bara tänka på vår kom
n1unala finansstatistik. Den är för närvarande så pass gamn1al, att man icke
kan ha någon vägledning av den ens i allmänna drag, och den är för övrigt
uppställd' på ett olämpligt sätt.

Vad komlnunalförvaltningen själv beträffar, har ju budgettekniken dess
bättre gjort stora framsteg på sista tiden. Man kan emellertid icke säga, att
den kommunala budgeten i" allmänhet är så uppställd, att man därav kan få
klara och tydliga besked Oln vad som försiggår inom den kommunala för
valtningen. Jag kan taga min egen erfarenhet från Stockholms stad. Vi ha
numera en synnerligen väl uppgjord budget och en i stort sett god teknik
för. budgetförfarandet, men jag vågar påstå, att ingen, om det nu finns någon
sådan människa, som har så mycket intresse för den komluunala förvaltningen,
att han ger sig till att titta i dessa papper, skulle på detta sätt kunna få
någon egentlig reda på vad som försiggått i Stockholms stads finanser. Jag
har ett minne från ett av mina tidigaste stadsfullmäktigeår, då stadsfullmäk
tige voro samlade i gamla börssalen för att erhålla undervisning av numera
finanssekreteraren Nordwall i budgetens mysterier. Han talade mycket noga
om för oss, hur man skulle bära sig åt för att överhuvudtaget kunna finna
något. Detta gällde stadens fullmäktige. Tänk då på de utomstående med
-borgarna! Nu är ju budgeten mycket klarare uppställd än då, men alltjämt
är det dock på det sättet, att, 0111 än budgetuppställningen kanske är bra
för sitt budgettekniska ändamål, det dock brister åtskilligt, när det gäller att
få fram saker klart och tydligt för allmänheten. Jag tror, att vi behöva
popularisera de kommunala finanssiffrorna i så stor utsträckning som möjligt.
För att det skall kunna ske, behövs det emel~ertid också en press, som verk
ligen är intresserad för dylika realia i den kommunala förvaltningen, och det
kunna vi då sannerligen icke säga, att vi ha för närvarande. I den mån
som pressen sysslar med kommunala angelägenheter, är det i reportagehistorier.
Man snappar upp än det ena, än det andra ryktet, så att tidningarna skola
få något på sin tredje sida med »gubbar», det är allt. Allvarliga och or
dentliga artiklar rörande verkliga reella saker inom den kommunala förvalt
ningen finna vi som regel icke i tidningspressen. Det kan ju finnas ett eller
annat undantag, och Iuan bör ju icke generalisera alltför' mycket, luen faktum
är, att om vi kunde få människor, som ville ägna sig åt kommunalt skrift
ställeri i pressen för att intressera alltnänheten för kommunala frågor, så
skulle det vara viktigare än något annat, som överhuvudtaget kan ske på
detta område.

Mina punkter för den närmaste framtiden äro alltså:
I) Inskränkning av den kommunala verksamheten i så stor utsträckning

som överhuvud är förenligt med det allmänna bästa. Det senare kommer
naturligtvis att tolkas olika efter olika allmän uppfattning.

2 ) Undersökning av statens förhållanden till den kommunala förvalt-
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ningen och av möjligheten att ordna detta nlellanhavande så, att den kOlU
munala förvaltningen kan få hjälp på ett behörigt sätt och icke tvärtom.

3) Så mycken publicitet och så mycken offentlighet -som möjligt över
vad som försiggår på den kommunala politikens och speciellt på den kom
munala finanspolitikens område. Detta bör ernås dels genom tillmötesgående
från de kommunala myndigheterna och en uppläggning av frågorna från
deras sida på ett sådant sätt, att man även populärt kan få fram saker och
ting, dels genom att pressen ägnar denna sak liten smula mer upp-nlärksamhet
än den gjort hittintills.

Professor K. W"icksell: Det var särskilt en punkt i inledningsföredraget,
som jag fäste mig vid. Dess värre har jag yttrat mig därom så många
gånger förut, att det kanske blir att upprepa alltför kärida saker. Det gäller
frågan, huruvida stadens inkomstgivande verk bör finaniseras helt och hållet
medelst avgifter, eller omen del bör tagas av skattemedel. Ser lnan saken
rent nationalekonoluiskt, är det föga tvivel underkastat, att det rätta är att
gälda de allmänna omkostnaderna genom repartition mellan stadens invånare
och inskränka de egentliga taxorna till att enbart täc~a de löpande utgifterna.
Därigenom kommer man till det resultatet, att ingen prestation som för kon
sumenterna är av betydelse, underlåtes, så länge den icke kostar det allmänna
mera än den gagnar den enskilde. Nöjer man sig med att endast täcka de
löpande kostnaderna med avgifter, kan man ju sälja dessa tjänster betydligt
billigare, vilket säkerligen är av stor betydelse- icke blott i fråga om vatten
utan även i fråga om gas och elektricitet och överhuvudtaget alla de för
måner, som det allnlänna kan erbjuda invånarna. Här föreligger emellertid
den svårigheten, och jag förmodar, att det är den, som hindrat vidtagandet
aven eljest så rationell åtgärd, att då man skall fördela dessa allmänna
kostnader på de skattedragande, har man bara en enda schablon att gå efter.
Man har bara ett sätt för fördelning av skatterna, vilket kan vara bra och
rättvist i luånga fall men som icke behöver vara det i alla. Kunde invånarna
i staden komma- överens om någon för ändamålet lämpad skatteform, något i
samma stil som vägskatten, som tar hänsyn till intresset och icke blott till
den så kallade skatteförmågan, förefaller det mig vara uppenbart, att det
skulle vara ett så lämpligt och ekonomiskt sätt att gå till väga, att man icke
behövde tveka. Nu har man emellertid blott denna enda skatteform. Vi ha
en alltför stelbent skattepolitik, då det icke finns olika slag av skatter för
olika ändamål. Jag har många gånger ivrat för detta, men det tycks, som
om ingen ville intressera sig för saken. -

Det var särdeles intressant att höra borgmästare Fants utveckling av kom
luunernas lånefråga. Det fanns där en synpunkt; som jag tror, att han skulle
kunna ha understrukit mera, nämligen att vad som har gjort denna lättvin
diga lånepolitik så populär icke -blott inom kommunerna utan även för statens
del har varit, att vi ha levat i en uppstigande konjunktur, så att det har varit
jämförelsevis lätt att betala ränta och amortering på de skulder, som våra
föregångare belamrat oss med. Då man tänkt sig en fortsatt uppgång, har
man icke fruktat att belasta den kOlumande generationen med skatter, SalU
för dem borde bliva jämförelsevis mindre betungande än vad en annan me
tod att skaffa pengar skulle bli för den nuvarande generationen. Men det
är nog så, som inledaren påpekade, att man får tänka på, att konjunkturen
icke kan gå upp i det obegränsade. Komma vi till stationära förhållanden,
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något SOln vi troligen nu stå inför, kan det bliva ganska obehagligt att ha
en så stor skattebörda hängande efter. Man kanske då erinrar sig det stora
ekonomiska geni, om vilken skalden kväder: »En hans finansplan väl för
tjänar att nän1nas för sin nyhets skuld. Den lyder så: »Ju mer man länar,
dess mer man sätter sig i skuld.»

Vad slutligen professor Bagges mycket intressanta anförande beträffar1

var väl .det allra viktigaste, som han framhöll, den stora orimligheten i det
nuvarande förfaringssättet, att sedan en skatt är beslutad av riksdagen, kunna
de son1 sedermera skola taxeras och sålunda påläggas denna beslutade skatt,
få förvanska statsmakternas mening till sin egen eller till sina närmaste klass-o
bröders fördel. Taxeringen borde i varje fall stå under kontroll och helst
under ledning aven central myndighet, som fallet numera är i England~

Det tycks emellertid icke vara något hett järn, som våra finansministrar ha
så stor fasa för att röra vid, som just detta.

Borgarrådet C. Juhlin Dannfelt: Det var ett par punkter i borg
mästare Fants föredrag, som jag skulle vilja taga upp en smula icke för att
bemöta denl, då jag kan ansluta mig till praktiskt taget allt vad han sagt,
utan för att möjligen ge ett litet bidrag till de synpunkter, han framhöll.
Det torde· utan tvivel vara ett mycket stort samhällsintresse, att den politik i
avseende å konsolidering av kommunernas finanser, som han skildrade, full
följes, och att detta saneringsarbete åstadkommer en välbehövlig balans mel
lan komnlunernas lånebörda och deras skatteförmåga och finansiella ställning.
Det kan dock på sina håll vara rätt så farligt, förefaller det lnig, att bortse
ifrån att vi, som professor Wicksell fralnhöll, ha levat i en uppsvingstid, under
vilken det har tett sig lättare än det för närvarande är och för en avsevärd
framtid kommer att bliva att finansiera en hel del företag, och att denna
uppsvingstid har efterlämnat krav på fullföljandet aven mängd företag och
anläggningar för fyllandet aven hel del kommunala behov, som mail förut
icke hade så stor känning av. En åtstramning i alltför stor onlfattning av
möjligheterna att genom upplåning fullfölja dessa planer från uppsvingstiden
kan innebära, att möjligheten att tillgodose nuvarande behov av sådan art,
att upplåning för dem icke på något sätt kan ifrågakomma, i vissa fall blir
inskränkt, vilket icke alltid är så lyckligt. Jag menar alltså, att man nog får
se denna prövning av lånebehoven och strävandena att inskränka amorterings
tider och de ändamål, för vilka upplåning medgives, även rätt mycket i sam
band med de övriga behov, som inom kommunen måste tillgodoses och för
vilka upplåning icke kan komma ifråga.

Det finns som sagt för närvarande i åtskilliga av landets kon1muner på
började stora komn1unala anläggningar, för vilkas fullföljande upplåning i stor
omfattning fortfarande är av behovet påkallad, och där en sådan åtstranlning
för den nuvarande ·generationen kan te sig nästan väl betungande. Vi ha
stora hamnanläggningar, exploatering av egendomar, kraftanläggningar o. dyl.,
vilka till sin karaktär höra till den ar t av anläggningar, 'som borgmästare
Fant talade om såsom havande snart sagt obegränsad varaktighet. I den
mån dessa företag till huvudsaklig del äro inriktade på tillgodoseende av
kommande generationers behov och i vissa fall praktiskt taget uteslutande ha
sådant syfte, kan det te sig ganska betungande, kq,l1ske rent av orimligt tungt,
att den nuvarande och den närmast efterföljande generationen skola nödgas
taga på sig hela eller den huvudsakliga delen av kostnaderna för dylika an-
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läggningar. Det förekommer ju ganska ofta, och det är ju ganska tilltalande,
att en kommun för att tillgodose långt fram i tiden liggande utvidgningsbe
hov inköper mark och vidtager förberedande åtgärder för vidlyftiga anlägg
ningar, som kanske icke alls tjäna den nuvarande generationen. Skola nu
de regler, som borgmästare Fant skildrade, noga efterföljas, skall den nuva
rande gen~rationen genast börja amortera sådan upplåning och det till och
med innan anläggningarna till någon del hunnit tagas i bruk, än mindre hun
nit på något sätt tjäna det nuvarande släktet. Det är mycket tilltalande att
kommunernas kapitaltillgångar utökas, men det kan hända, upprepar jag, att
detta sker på bekostnad av andra viktiga behov, därför att det blir alltför
stora kostnader för förräntning och anlortering av dessa nya kapitaltillgångar
utan att 1110tsvarande nytta erhålles.

Den nedsättning av amorteringstiden från 40 till 3° år, som inledaren
talade om, betyder icke så förfärligt mycket ifråga om ökning av kostnaderna.
Det gör cirka 0,7 % per år. Pressar nlan däremot ned tiden från 30 till 20

år, blir det över 1,5 %, och vid en minskning från 2 ° till 10 år blir öknin
gen 5 %, vilket vid större anläggningar ofta betyder en ganska väsentlig mer
belastning på den årliga uttaxeringen. Det förefaller mig därför, som om man
för kOll1munernas del i vissa fall borde kunna tilläll1pa en metod, som för
enskilda företags upplåning för kapitalbildande ändall1ål är mycket vanligt,
kanske den allra vanligaste, nämligen att börja nled en viss tids amorterings
frihet, som åtminstone motsvarar tiden innan anläggningen hunnit blivit fär
dig. Det är ofta en ganska lång tid, sonl förflyter, innan man kan få någon
del aven sådan anläggning, t. ex. en hanlnanläggning eller en brobyggnad,
användbar, och innan den i någon nänl11värd omfattning kan tjäna det ända
mål, för vilket den är avsedd. Jag vill dock icke uttala någon bestänld
uppfattning, aln det är skäl att införa en dylik anordning, låt vara i undan
tagsfall.

Borgnlästare Fant riktade en vädjan till de institutioner, från vilka konl
munernas upplåning tillgodoses, att vara tillmötesgående ifråga om lånevill
koren vid en nedsatt amorteringstid, och det kan man ju livligt instämma uti.
l\1in erfarenhet är dock verkligen, att ännu så länge har man icke så mycket
uppmärksammat det sunda och önskvärda i ett sådant tillmötesgående, desto
mindre som statens egna lånefonder ha under de år, jag sysslat ll1ed dessa
frågor, haft deciderat sämre villkor för de kortare all1orteringstider, som från
Kungl. Maj:t och finansdepartementet eftersträvas.

Därnled är jag inne på de spörsnlål, sonl professor Bagge berörde, då
han talade om det mindre rationella sätt, varpå statsbidragen till kommunal
verksamhet utgå. På senare tid har staten ock i allt' större omfattning bör
jat utöva inflytande på konlmunernas ekonomi på annat sätt än genom stats
bidrag. Jag sy ftar på den lagstiftning och de avtal med staten, som pålägga
konlmunerna skyldigheter av olika slag, medförande ganska stora skonomiska
bördor. Det har förefallit mig, som om det vid prövningen av sociala lag
förslag nlera sällan förekomme, att Inan undersöker, vad kommunerna komma
att få vidkännas för utgifter för fullföljandet och genomförandet av de för
pliktelser, som åläggas dem. Ofta äro utgifterna av kapitalbildande natur,
för vilka upplåning ter sig som det naturliga, och, då det gäller större saker,
som det enda nlöjliga. Kungl. Maj:t i finansdepartementet i samarbete med
Stadsförbundets finansrå.d söker. så nlycket som möjligt hålla igen på kom
munernas upplåning, nlen Kungl. Maj:t i socialdepartementet och kommunika-
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tionsdepartementet jämte riksdagen pålägga ,komn1unerna snart sagt varje år
nya bördor, utan att kommunerna ens på förhand få veta, vad det rör sig
om. Det får man egentligen klart för sig först då det gäller att skaffa
pengar. I{ommunerna befinna sig därför i rätt så stor omfattning mellan
tvenne eldar.

På allra sista tiden har ock i Stockholn1 den politiken mer och mer ..
gjort sig gällande, att man sätter som villkor från statens sida för anordnan
det av vissa förbättringar på olika områden, för sociala institutioners tillkomst
o. s. v., att kommunen skall bidraga med belopp, som knappast förefalla att
vara utmätta under hänsynstagande till de kommunal-finansiella synpunkterna.

Då man talar om den garanti för återhållsamhet ifråga om kommunala
utgifter, som ligger däri, att täckandet av utgifter genom uttaxering ställer sig
så kännbart, att om man bara håller igen på upplåningen, löper man icke
så stor fara för att kommunerna skola taga på sig alltför stora bördor, bör
lnan dock, sybes det mig, icke helt förglömma, att det finns ett annat kor
rektiv mot alltför stor upplåning, som i praktiken spelar en mycket stor roll,
nämligen fordran 'på kvalificerad majoritet för beslut om anslag av lånemedel.
Denna garanti finns dären10t icke, i de flesta fall åtminstone, beträffande ut
gifter, som skola täckas genoln uttaxering. Detta kan leda till, och har i
åtminstone ett fall lett till, att utgifter av kapitalbildande natur, som snart
sagt undantagslöst eljest ansetts vara' av beskaffenhet att böra fyllas genom
upplåning, beslutats att täckas genoln uttaxering, därför att hinder av politisk
art mött för att tillgodse dem genom upplåning. Vi ha här i Stockholm
haft ett exempel härpå, då man ett år av skattemedel anslog åtskilliga mil
joner kronor till uppförandet av boningshus, avsedda för en lång tid framåt.
Jag menar alltså, att lnan icke bör ensidigt se till att framför allt skydda de
kommande 'generationerna. Det finns också ett intresse att icke överhövan,
belasta den nuvarande och den närmast efterföljande generationen med ut
gifter, som till större delen eller åtminstone till lika stor del lända' de kom
mande generationerna. till båtnad.

Borgarrådet dr Yngve Larsson: Jag måste säga, att det är n1ed syn
nerlig tvekan, som jag tar till orda efter det mycket intressanta föredrag,
som har hållits, av det skälet att vad jag här möjligen kan ha att tillägga i
huvudsak blott går ut på att göra några erinringar från rent praktisk synpunkt.
Jag har i någon lnån känt n1ig uppmuntrad att göra detta därav, att ämnet
för kvällens överläggning heter »Den komlDunala finanspolitiken», och poli
tiken är ju, enligt Bismarck, die I(unst des Möglichen. Däri ligger ju också
ett erkännande av att det icke alltid är möjligt att föra den kommunala fi
nanspolitiken efter de regler, SOlD rent teoretiskt och på avstånd te sig såsom
de riktigaste. Om jag skulle få fortsätta att citera på tyska, skulle jag vilja
säga, att. man på den kommunala finanspolitiken liksom på politiken över
huvudtaget måste tillämpa vad en tysk härförare sagt om krigsföringen, att
den är »die Kunst der Notaushilje» , och jag tror verkligen, att det nödläge,
i vilket IDan ofta befinner sig, och de nödfallsutvägar, som man då måste
gripa till, är något som kräver beaktande. Då jag tagit borgmästare Fants
inledningsföredrag till anledning att säga detta,' vill jag icke därmed ha sagt,
att det på kommunalt håll skulle råda något lnissnöj e med den särdeles gagne
rika verksamhet, som den skärpta kontrollen över städernas upplåning genom
Svenska stadsförbundets finansråd i samarbete med finansdepartementet inne-
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bär, men vissa av de regler, som därvid ha hävdats, tror jag i praktiken
kunna te sig nog så svåra att tillälnpa.

När man bestärnn1er den kon1munala lånepolitiken., måste man söka
balansera den gentemot skattepolitiken. Jag tror, att det är ganska nyttigt
och nödvändigt, att man håller skattebetalarsynpunkten i förgrunden, därför
att den ändå är det starkaste motiv man har för en sparsam kommunal verk
samhet. Det är väl icke heller ur allmän ekonomisk synpunkt gagneligt, att
lånepolitiken föres så, att den kon1mer att verka sonl. ett tvång till en slags
offentlig kapitalbildning. Den omsorgen är det väl ändå riktigast att över
lämna åt de enskilda själva.

Dessa reflexioner äro särskilt föranledda av grundsatsen Oln det norn1ala
årsbehovet. En kommun har t. ex. utgifter för exploatering av markområden,
för ledningsarbeten o. dyl. Dessa utgifter påföras i den kommunala hus
hållningen markområdena ifråga, och vid försäljning får kommunen jämte
tomtvärdet tillbaka även de gjorda utläggen. l en· tid av ekonomisk låg
konjunktur, då lnan har alJa skäl att söka' hålla utdebiteri~gen så låg som
möjligt, förefaller det mig icke riktigt billigt mot de nuvarande skattebetalarna,
att de skola tvingas att bestrida dessa utgifter av skattemedel och sålunda

. tvångsvis göra en kapitalbildning till förmån för de skattebetalargenerationer,
som sedermera få räkna sig till godo inkomsterna vid den blivande mark
exploateringen. Jag tror, att praktiskt taget liknande invändningar kunna
göras gällande, även då det gäller utvidgningar av de· s. k. kommunalindu
striella verken, ehuru saken kanske icke där ligger i lika öppen dag.

Vad angår den särdeles viktiga post i den kommunala budgeten, som
statsbidragen utgöra, kunde jag i huvudsak inskränka mig till att instämma i
vad professor Bagge har yttrat. J\1an skulle kunna tillägga - och det är
förmodligen på den vägen, som man har att vänta någon ändring ifråga om
dessa statsbidrag - att staten har ett eget mycket stort intresse av att tillse,
att de viktigaste av statsbidragen omläggas, därför att on1 staten icke har
någon n1öjlighet att påverka dem, växa de automatiskt enligt gällande regler
oavbrutet i höjden. Statens utgifter för det viktigaste av dessa bidrag, bi
draget till folkskolelärarnas avlöning, uppgår redan nu till bortåt 5o miljoner
kronor, alltså ett högst betydande belopp även i riksbudgeten. Det bör väl
dock vara ett ganska trängande statsfinansiellt intresse att tillse, att samtliga
dessa bidrag läggas så, att de icke utgå efter så schematiska grunder som
nu i många fall sker, utan att staten får högsta möjliga effektivitet för sina
pengar ifråga on1 de förvaltningsgrenar, som staten själv intresserar sig för,
och även i avseende å den kommunala beskattningen. Det måste anses vara
ett statsintresse att icke på grund av tillfälliga förhållanden av lokal natur
fall av fullkomligt oskälig beskattning förekomma.

Slutligen är det mig ett nöje att instämma i vad professor Bagge ytt
rade om' önskvärdheten aven större publicitet ifråga om de komlnunala finans
förhållandena. I det fallet ha såväl staten SOln kommunerna allt fortfarande
stora försummelser att anteckna, staten framför allt genom det bedrövliga
skick, i vilket den kommunala finansstatistiken befinner sig och alltfort anses
böra befinna sig i, och kommunerna genom det fullkomligt oenhetliga sätt för
budgetens och räkenskapernas uppställning, som allt fortfarande gäller. Det
är dock fullständigt orimligt, att man i kommunerna i allmänhet icke skiljer
ordentligt på kredithushållning och skattehushållning. På senare år har både
i Norge och Danmark pågått ett reforn1arbete på detta område, som lett till
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fördelaktiga resultat, och som även gjort det möjligt att företaga finansiella
jämförelser mellan olika kOlllmuner och olika kommunala företag, något som
var och en, som har något sökt intränga i den .komnlunala bokföringens
mysterier, här i landet noga aktar sig för, liksom han också så långt möjligt
undviker att draga några jämförande slutsatser av den officiella kommunala
finansstatistikens siffror. Jag tror, att det skulle vara synnerligen lyckligt, om
man kunde få till stånd ett rationellt förenhetligande av de kommunala räken
skaperna.

Ingenjör C. Kleman: Då professor Wicksell talade om möjligheten att
repartisera de fasta kostnaderna exempelvis ifråga om elektricitetverk på kon
sumenterna och att endast taga ut driftkostnaderna i form av avgifter, vill
jag nämna, att denna form av kostnadstäckning förekomnler 'visserligen icke
generellt men i ganska många fall inom de elektriska distributionsföreningarna.
Det är där ordnat så, att varje gård går in i företaget med ett visst antal
andelar, vanligen motsvarande antalet hektar odlad jord. De fasta kostnaderna
täckas proportionellt av varje gård i förhållande till antalet andelar, under
det att de löpande kostnaderna, ström- oeh personalkostnader, betalas med
ett visst pris pr kilowattimme. Detta system har, verkligen visat sig vara
utomordentligt välgörande för att stimulera energiförbrukningen, och kraft
företag, som sälja ström till sådana elektriska distributionsföreningar, uppställa
ofta som villkor, att föreningen skall ha sina taxor ordnade på detta sätt.
När alla kostnader ha debiterats pr kilowatt-timme, har det hänt, med den
mycket riktiga sparsamhet, som utmärker folk, att de knappat in det mesta
möjliga på förbrukningen, och ju mindre förbrukningen blir, desto högre blir
naturligtvis priset pr kilo\\ratt-timme på grund av att de fasta kostnaderna då
fördelas på ett mindre antal kilowatt-timmar. Lantbruksbefolkningen brukar
såsom nämnt bättre utnyttja kraften för olika ändamål, om de fasta kost
naderna betalas särskilt, och övriga kostnader genom en kilowatt-timme-
avgift. ' ,

Detta system går mycket bra på landsbygden, därför att kraftens an
vändning är av likartad beskaffenhet. Det är ju huvudsakligen s. k. lant
gårdselektrifiering, och i de fall, då det även finns något mindre industri
företag (kvarn, såg el. dyl.), kan man, om så befinnes lämpligt, med viss
approximation beräkna dess andel i de fasta kostn'aderna. Att tillämpa saluma
system för de större städerna och att där finna en genlenSalTI enhet, efter
vilken de fasta kostnaderna skola utgå, är givetvis svårare. Man har ju så
många olika slag av industrier och' dessutom hushållsförbrukning salnt spår
vägar. Dessa olika konsumentgrupper tåla så olika kraftpris ; särskilt inom
industrien kan tillverkningens art ofta vara helt utslagsgivande, och konsu
menterna måste därför bliva föremål för olika krafttaxor i förhållande till
verksamhetens bärkraft m. m.

Lektor J. E. Björnsson : Jag fick av inledaren höra motiveringen till
en del principer, som nu börjat tillämpas i form av strängare regler för stä
dernas upplåning än hittills, och jag tror också, att dessa principer i stort
sett äro riktiga. Jag vill dock göra ett par erinringar, därför att jag har
funnit, att dessa principer på vissa håll synas ha slagit igenom långt utöver
vad deras förnuftiga upphovsmän kunnat önska. Jag hörde inledaren säga,
att han ansåg, att onl nlan nu vill begränsa städernas lånemöjligheter, får



KOMMUNAL FINANSPOLITIK 57

lnan icke på samma gång begära en fondering, sålunda en ytterligare kapital.
bildning därutöver. Det förhåller sig emellertid tyvärr så, att nlan på många
håll söker bilda kapital på den nuvarande skatteg~nerationens bekostnad på
båda dessa sätt.

Jag skall särskilt be att få påpeka ett fall, då efter min mening prin
cipen om det nornlala årsbehovet kan verka rätt besvärligt. Om en liten
stad, som icke är särskilt modernt utrustad, råkar ut för den olyckan att växa
mycket snabbt, exempelvis relativt snabbare än Stockholm, uppstår det ett
mycket stort normalt årsbehov av nya gator och vägar. Det är uppenbart,
att för en sådan stad är det hart när omöjligt att tillämpa det normala års
behovets princip, då det gäller fördelning mellan skatter och lånemedel.
Konsekvensen kan bli, att staden icke får råd att välja den billigaste
metoden. Har staden t. ex. ett stort landsvägsnät lned utvecklad tung bil
trafik, blir det kolossalt dyrbart att ideligen reparera vägar av den i Sverige
vanliga typen, och man kan mycket enkelt räkna ut, att det är god ekonomi
att så snart SOln möjligt skaffa vägar av gatutyp med stenläggning. Skall
lnan då tillämpa det normala årsbehovets princip, kommer man till en ut
taxering, som är fullkomligt orimlig. Jag tror sålunda för min del, att de,
som önska att vi skola få en sund lånepolitik i våra stadskommuner, böra
vara rätt försiktiga, innan de agitera för mycket för denna princip.

Det har här påpekats, att statens politik vållar kommunerna ekononliska
besvärligheter. Det kan naturligtvis icke falla lnig in att förneka detta, men
jag tror icke, att man får överdriva den saken alltför mycket. Då det kon
staterades aven toregående talare, att det kan bli' god ekonomi för en kom
mun att behålla så många lärare som möjligt, så har lnan trots detta exempel
på att det knappast finns något, som kommunerna av finansiella skäl äro så
rädda för som nya folkskolelärare. Jag är för nlil1 del icke alls övertygad
om att den kritiserade regeln för fördelning mellan staten och kommunerna
av kostnaderna för undervisningsväsendet har kommit till fullt så på en slump,
som man här har velat göra gällande. Sådana principer fastställas visserligen
genom samstämmiga beslut av regering och riksdag, men de äro ju alltid
beroende på en utredning och prövning i departement o. s. v., och det är
verkligen svårt att tänka sig, att de skulle kunna komma till helt och hållet
på en slump.

Det finns naturligtvis andra områden, där man har mycket besynnerliga
bestämmelser, exempelvis ifråga om den kommunala skatteutjämningen. De
nu gällande r.eglerna .äro långt ifrån fullkomliga. Man har här kritiserat dem
för att de premiera en oriktig taxering på så sätt, att vederqörande kommuns
invånare finge intresse av att taxera för lågt. Ja, tacka för det, men det
ha de ju långt förut haft ett mycket stort intresse av oberoe'nde av dessa
regler, så att även den saken är nog icke så alldeles lätt att komma till
rätta med.

Då jag till min förvåning hörde, att man under ämnet för dagens
diskussion innefattade även sådana problem som detta, hade jag väntat, att
jag skulle få höra några uppslag till bättre lösningar än de nuvarande. I
inledningsföredraget fick jag höra en ingående motivering, varför de nu prak
tiserade metoderna äro de riktiga. Det skulle då naturligtvis vara mycket
värdefullt, om man hade kunnat få höra några nya uppslag för reglering av
bördorna mellan stat och kommun. Så har tyvärr icke blivit fallet. Jag
kom verkligen att i anledning av ett par inlägg under denna diskussion
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tänka på en liten episod från min studenttid, då, en ung prästso'n under en
debatt om religionsfrihet helt lugnt och sansat sade: »Alla präster äro icke
skurkar och bedragare, men det är praktiskt att behandla dem så.» På
samma sätt tycks det vara här: Alla statens åtgärder äro kanske icke dumnla,
men det är praktiskt att behandla den1 så. Är det nu dumhet, tror jag dock
icke det är riktigt att säga, att det beror på att sakeJ;l icke varit föremål för
mogen överläggning, utan dessa dumheter ha i varje fall kommit till efter
mycken överläggning.

Dr Yngve Larsson : Jag erinrade mig vid den siste talarens slutord
en fras ur ett av Tegners brev, där han skildrar den stora undervisnings
kommittens arbete. . Den var, som han sade, lik alla andra kOlnmitteer: den
betänkte sig länge,' innan den begick en dumhet, och den överilade sig
aldrig förrän i sista stund. Jag kan icke neka till att den vidlyftiga utred
ning, som saken otvivelaktigt i de här klandrade fallen varit föremål för,
ibland förefaller mig kunna karakteriseras på samn1a sätt.

Det är alldeles riktigt, att bidraget folkskolelärarnas avlöning icke tillkommit
slulnpvis, men det har icke tillkommit med hänsyn till vad SOlU ur finans
politisk synpunkt vore önskvärt, nämligen med hänsyn till effektiviteten av
skolväsendet och med hänsyn till kommunernas olika behov av bidrag. Den
nu gällande regeln daterar sig, om jag icke ~issminner mig, från. 19 I 3, då
det skedde en stor kohandel mellan kommunerna och staten med anledning
av indragningen av brännvinsförsäljningsmedlen, vilka ju utgjorde en viktig
inkomstkälla . för kommuner, landsting och hushållningssällskap. Man kom
då överens on1 ett fast bidrag på 9/10 av folkskolelärarnas avlöning - och
län1nade därmed rum för alla de anmärkningar, som här endast antydnings
vis ha berörts, men som, såvitt jag kan finna, äro ofrånkomligt riktiga.

Vad utjämningsbidragen angår, är det väl ändå obestridligt, att om
man gör rätten till bidrag beroende på vissa fasta utdebiteringskvoter, ligger
däri en 'extra frestelse för kommunerna att försöka komma upp till dessa,
och på gränsen ligga ju många. Utdebiteringens höjd kan man antingen
söka påverka genom för låg taxering eller n1ed finesser i den kommunala
bokföringen. Även sådana förekomma nämligen, av rätt egenartad beskaffen
het. Det nuvarande systemets huvudfel är, att bidraget utgår efter vissa
generella grunder, vilkas tillämpning kontrolleras av ämbetsmän, som sitta
på annan ort än den, vars förhållanden de skola bedöma.

Jag tror emellertid icke, att man k~n ställa sig på den ståndpunkten,
att dessa bidrag överhuvudtaget äro obefogade. Det måste nämligen anses
vara ett statsintresse, att icke kommunerna oförskyllt komma i rent nödläge,
vilket kan bero på lokala ekonomiska kriser eller kanske på geografiska och
klimatiska förhållanden. Att det i sådana fall kan vara befogat, att staten
understödjer en kommun, måste väl medgivas, men jag tycker, att det borde
vara en primär fordran, att ett sådant understöd verkligen föregås aven ordent
lig undersökning av understödsbehovet. Granskningen av dessa frågor äger
rum i länsstyrelserna, och det är naturligtvis länsstyrelsernas yttranden, som i
finansdepartementet måste vara i väsentlig mån vägledande. Har man något
följt nied huru länsstyrelserna behandla sådana frågor, tror jag man icke kan
undgå det intrycket, att de av mycket naturliga skäl betrakta sig som väl
villiga förmyndare för sina kommuner, som de var och en i sin stad söka .
skaffa så stora förmåner som möjligt. Jag tror icke, att det från länsstyrel-
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setnas sida ägnas dessa frågor den iskalla ekonomiska kritik, som med hän
syn till skattebetalarnas intressen måste göras gällande.

Jag har här förbigått det märkliga förhållandet med systemet, att vi här
ha en skatt, vars belopp bestämmes av Kungl. Maj:t i finansdepartementet
och alltså icke är föremål för någon prövning med hänsyn till skattebetalar
nas intresse, vilket dock eljest är en primär fordran ifråga om all beskatt
ning. Svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta utövas i detta fall 'av
Kungl. Maj:t och icke av skattebetalarna, och detta måste väl anses vara
oriktigt. Detta är emellertid mycket lätt hjälpt genom att föra' över skatten
på riksstaten, varigen0111 den kon1me att bliva föremål för riksdagens pröv
ning. Jag tror, att det vore lyckligt, ty den tilltron har jag till riksdagen,
att den noga granskar dyl,ika anslag. Utjämningsbidragen hava nedgått från
7 miljoner för två år sedan till för närvarande 4,5 miljoner, och då fram
lägger kommunalskattekommitten ett till beloppet fullkomligt omotiverat för
slag, enligt vilket bidraget återigen skall komma att uppgå till 7 a 8 mil
joner. En prövning av behovet och av skattebetalarnas förmåga att betala
skatten, är tydligen något, som i ,detta system är mycket litet tillgodosett.

,Professor W'icksell: Då den föregående talaren' framhöll, att staten
understödjer kommunerna, men att icke alla kommuner behöva understöd,
vill jag endast påpeka, att det ju dock är så, att vissa åtgärder, som kom
munerna ha sig anbefallda, i verkligheten 'äro av statlig natur, och det får
man väl alldeles speciellt säga om undervisningsväsendet. .1\1an kan därför
icke egentligen kalla dessa bidrag för understöd åt behövande kommuner,
utan det är snarare en omväg, varigenom staten betalar för en verksamhet,
som den har intresse av. ,Naturligtvis bör emellertid staten utöva kontroll
över hur dessa medel användas. I det hela lider hela vårt finansväsen i en
nästan löjlig grad av brist på rationell kontroll.

Professor Bagge: Lektor Björnsson har alldeles rätt uti, att mitt an
förande i övervägande grad var negativt, men man kan ju icke gärna komnla
lned allt på en gång, i synnerhet när man skall göra inlägg i en debatt.

Beträffande vad professor Wicksell här yttrade om statsändamål och
kommunala ändamål, så har jag verkligen alltid haft nlytket svårt att förstå,
hur man skall kunna skilja på det' ena eller det andra. Det är väl lika
mycket ett statsintresse, att renhållningen är ordentlig som att ungdomen
undervisas. Det är helt enkelt en historisk företeelse, vad staten har lämnat
åt kommunerna att förvalta. Problemet gäller icke någon uppdelning i stat
liga och kommunala ändalnål, utan det gäller, att det har blivit en uppdel
ning mellan dem, som ha att sköta förvaltningen och dem, som skola svara
för medelsanskaffningen. Det 'är detta, som jag anser vara skadligt, och som
bör så mycket som möjligt undvikas. De som skola sköta förvaltningen och
bestämma om vad som skall göras böra också vara a.nsvariga för medels-'
anskaffningen. Jag tror, att det är den princip, man bör utgå ifrån.

Borgmästare Fant: Diskussionen har rätt mycket kommit att röra sig
om vissa förhållanden, som jag icke tog upp till behandling i mitt föredrag, '
nämligen frågan om statsbidrag till kommunerna och frågan om skatteutjäm
ning. Beträffande den förstnämnda frågan kan jag för min del helt och
hållet ansluta lnig till vad professor Bagge och dr Yngve Larsson här ha
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yttrat. När emellertid professor Bagge befarar, att de i skatteutjäinningssyfte
tillkomna bidrag, sonl från landstingen lämnas till kommunerna för hospi
talsvård, för lasarettsvård etc., kunna föranleda slöseri, därför att det åtmin
stone delvis' är en annan, sonl betalar kostnaderna, än den som får nytta
av dem, måste jag säga, att jag för min del icke kan dela den rädslan. Pri
märkommunerna komme nog att fullgöra sina skyldigheter gentemot de sjuka
och fattiga, även om de ej få landstingsbidrag för ändamålet, och jag tror
icke, att man behöver befara något slöseri från primärkommunernas sida,
därför att sådant bidrag utgår.

Gentemot den princip för låneprövningen, som jag i mitt inlednings
föredrag särskilt starkt franlhävde, nämligen den s. k. normala årsbehovs
regeln, ha från en del talare gjorts vissa erinringar. Man har icke bestritt,
att principen är riktig, lllen Ulan är rädd för att den i praktiken skall verka
alltför betungande. Det är nu alldeles självfallet, att denna princip kan stå
i bestämd opposition till skattebetalarnas intressen, om dessa främst inriktas
på att söka få skatten för tillfället så låg som möjligt. Enligt min tanke är
det emellertid önskvärt - och jag tror, att jag i någon mån berörde detta
i mitt föredrag - att man tar behörig hänsyn till beskattningens storlek vid
tillämpningen av denna regel onl det nornlala årsbehovet, så att skatte
tungan icke blir alltför dryg. Principer måste man ha, och man får också
försöka tillälnpa dem, men det bör ske med viss måtta och försiktighet.

En talare har påpekat svårigheten att i kommunalfinansiellt hänseende
vinna allmän överblick över kommunerna, och han uttalade därvid särskilt
det önskemålet, att den kommunala bokföringen måtte läggas efter mera
rationella och enhetliga normer än vad nu är fallet. Jag vill med anledning
därav meddela, att sedan några månader tillbaka i Svenska stadsförbundet
pågår en utredning just i syfte att åstadkon1ma enhetliga bokföringsregler,
som äro ägnade att göra den komnlunala bokföringen överskådlig och där
igenom också befordra möjligheten för den allmänna kritiken att kunna
granska och bedönla de komrnunalfinansiel1a problemen.

--~;;;;EI~-~--
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Det för aftonen uppställda överläggningsämnet

Arbetslönenivån i Sverige
inleddes med ett föredrag av professor G. Bagge, som yttrade:

Ämnet för kvällens överläggning »Arbetslönenivån i Sverige» er
bjuder ur olika synpunkter så stora svårigheter, att en inledare knappast
behöver börja med en ursäkt för de ofullständigheter och bristfälligheter,
som måste vidlåda hans framställning. Både i teoretiskt avseende och
ännu mera ifråga om det faktiska materialet förefinnas så stora luckor,
att det nästan föreligger oöverstigliga hinder att komma fram till några
definitiva och uttömmande resultat, och man får därför nöja sig med att
så gott sig göra låter lägga upp problemen och sätta frågetecken på
rätta ställen. För min del har jag dessutom i mycket stor utsträckning
fått nöja mig med att använda de bearbetningar, som redan föreligga
på olika områden. Ämnet .är så centralt, att man skulle behöva göra
specialundersökningar över stora delar av vårt näringsliv för att kunna
ge en något så när uttömmande behandling, vilket varken tid eller krafter
ha medgivit. Då jag detta oaktat har åtagit mig att inleda, har det
uteslutande varit därför att det på grund av problemets stora aktualitet
och betydelse har förefallit mig, att det skulle kunna vara nyttigt att
ge tillfälle till en överläggning inför ett så neutralt forum som detta,
framför allt för att få fram den komplettering, som man kan er
hålla av dem, som ha praktisk erfarenhet om hur det har gått till i
verkligheten på olika områden. Det är ju också ett sådant samarbete,
som är Nationalekonomiska föreningens speciella syfte.

Att meningarna i dessa frågor ha gått så i sär, är helt naturligt
redan på grund av vad jag här har anfört om bristen på ett objektivt
och tillfredsställande material, men det beror otvivelaktigt även på det
nästan paradoxala och besynnerliga i den föreliggande situationen. En
blick på diagrammet här nedan, som anger de vuxna manliga industriarbe-

5 -25255· Nationalekon. För. Förh. I9 25.
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tarnas löner sammanställda med industriprodukternas prisutveckling, visar
snart, var det är skon klämmer. Inom parentes vill jag säga, att det
lönestatistiska material, som jag använder, är det som, har sammanförts
av so'cialstyrelsen. I den mån det 'icke redan är publicerat, har det
välvilligt ställts till mitt förfogande, och vederbörande ha hjälpt mig att
sammanställa siffrorna. Diagrammet visar först och främst prisnivåns
utveckling för industriprodukterna och den beräknade timförtjänsten för
vuxna manliga industriarbetare, mätt i pengar, och dessutom reallönen,
uträknad med hjälp av levnadskostnadsindex, dels för timförtjänsten, dels
för årslönen. Av diagrammet framgår, att.industriarbetarnas timförtjänster,
mätta i pengar, år 1923 i genomsnitt höjts avsevärt mera än priserna
på industriprodukterna, vidare att reallönen per timme ock~å ökats ganska
avsevärt, under det att reallönen per år visserligen även har ökats men
i mycket mindre omfattning. Arbetslösheten under åren 192 3 och 1924

tycks, att döma efter de officiella siffrorna, ha gått ned så pass mycket
efter de ~våra depressionsåren 1921 och 1922, att man torde kunna be
teckna läget som i det närmaste normalt. Vad år 1924 beträffar, finns
det inga slutgiltiga siffror, delvis inga siffror alls, men rned ledning av vad
man vet om förhållandena detta år, torde det väl icke vara för djärvt
att pås,tå, att läget icke avvikit något väsentligt från år 1923.

Det förefaller ju' vara ganska besynnerligt, att å ena sidan industri
produkternas prisnivå ligger så lågt under timlönen, mätt i pengar, och
att å andra sidan någon arbetslöshet av större mått egentligen icke har
förekommit. Frågeställningen blir väl närmast: Hur har detta läge upp-
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kommit och äro de faktorer, som åstadkommit detsamma, av sådan ka
raktär, att man kan tänka sig, att någon mera avsevärd förändring skall
inträda under den närmaste framtiden?

Då· man skall söka bilda sig en föreställning om dessa frågor, måste
man frigöra sig från en nära till hands liggande uppfattning, som ofta
kommer till uttryck, nämligen att ett normalt läge överhuvud alltid måste
betyda återgång till samma relationer, som funnits vid .ett tidigare till
fälle och vilka man har vant sig vid att känneteckna som karakteriserande
normala förhållanden. Om så voro fallet, vore ju problemet synnerligen
lättlöst. I själva verket kan man naturligtvis icke alls gå ut från en
sådan förutsättning, ty en dylik återgångi är i sig ytterligt osannolik be
roende därpå, att de olika faktorer, varpå det normala prisläget baserar
sig, med all säkerhet ha förändrats högst avsevärt, i synnerhet när man
har genomgått sådana tider, som vi ha gjort. Man måste därför på
något sätt söka få fram något om hur de olika faktorerna kunna ha
förändrat sig, speciellt' de faktorer, på vilka lönebildningen i främsta
rummet vilar. På detta område äro vi emellertid som sagt g.anska klent
utrustade med material, och svårigheterna äro mångdubbelt större be
roende därpå, att konjunkturerna ha ett dominerande inflytande på pro
blemet. Konjunkturutvecklingen förskjuter oavbrutet dessa faktorer och
även deras betydelse i olika riktningar, och den blir därför också i
mycket hög grad avgörande för utvecklingen. Detta gäller naturligtvis
icke minst vår tid,. som ju har bakom sig en period av oerhört våld
samma prisfluktuationer.

Det är kanske bäst att börja med vad man kan inhämta rörande
de mera grundläggande lönebildande faktorerna för att sedan gå vidare
för att se, om den' roll, som konjunkturutvecklingen spelar, kan ge. någon
ytterligare förklaring. Vad man då först har att undersöka är, om pro
duktionsresultatet har undergått någon förändring i den ena eller andra
riktningen. Vi äro j u tyvärr icke i besittning av någon tillförlitlig pro
duktionsstatistik, som kan ligga till grund för någon ordentlig index
över produktionens växlingar. Emellertid kan kommerskol1egii sta
tistik över produktionens värde i viss mån användas för detta ·ändamål.
Denna statistik har underkastats en bearbetning, publicerad i fjärde häftet
av Kommersiella meddelanden för år 1925. Man har där reducerat
värdesiffrorna för de olika industrigrenarna med tillhjälp av prisindex för
dessa olika grenar och på det sättet 'kommit fram till ett resultat, som
väl får anses vara skäligen tillförlitligt, och som ger en viss ledning för
bedömandet av utvecklingen. Enligt denna undersökning skulle vi år
1923 ha varit uppe i 96 % av .1913 års industriella produktion. Tar
man hänsyn till det allmänna konjunkturläget. under år 1924, torde det
icke vara för .djärvt att draga den konklusionen, att den industriella
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produktionens volym för närvarande är uppe i ungefär förkrigsnivån. Na
turligtvis kan man icke yttra sig med någon precision på denna punkt.

Utvecklingen av jordbrukets produktion torde kvantitativt förete
ungefår samma bild, under det att järnvägstrafiken och sjöfarten visa
något minskade siffror. De uppgifter, vi ha, tyda sålunda på att pro
duktionsresultatet i det svenska näringslivet år 1924 borde ha kommit
upp till förkrigsnivån. Då jag icke varit i tillfälle att bedriva några
speciella forskningar rörande nlaterialets karaktär o. s. V., är jag natur
ligtvis tacksam för den ytterligare belysning, som kan ges åt dessa saker.

Vad sedan nationalinkomsten beträffar, har det verkställts en be
räkning av d:r K. G. Hagström i fjärde häftet av Skandinaviska Kredit
aktiebolagets kvartalsskrift för år 1924. Beräkningarna äro grundade på
skattetaxeringarna och måste givetvis delvis röra sig med ett ganska
bräckligt material och med approximationer, vilkas värde är ganska svårt
att bedöma. Avkastningarna av statens och' kommunala företag äro ej
medtagna men de spela ganska liten roll, så att jag kan här lämna dem
åsido. De enskilda inkomsterna däremot skulle enligt denna beräkning
år 1912 ha uppgått till 2 850 miljoner kronor och år 1922 till 5 500
miljoner kronor. Reducerar man den sistnämnda siffran med den Silver
stalpeska indexen, erhåller man en beräknad ökad inkomst från 1912
till 1922 på bortemot 17 %, således en ganska avsevärd ökning.

Hur skall man nu kunna förklara skillnaden mellan produktions
voly'men och nationalinkomsten? Ja, delvis kan den'naturligtvis bero på
rent »statistiska» grunder, som jag icke nu kan närmare ingå på, men
om beräkningarna äro något så när rätta, kan man åtminstone i någon
mån förklara skillnaden genom den olika utvecklingen av priserna på
import- och exportvaror. En undersökning gjord av aktuarien Eneborg
visar, at.t i februari 1923 lågo importvarupriserna på ett indextal av 158
men exportvarupriserna på ett indextal av 170. Det är ju också ett
ganska känt faktum, att det verkligen föreligger en skillnad mellan im
port- och exportvarornas prisutveckling. Detta skulle i så fall betyda,
att Sverige för den del av produktionen, som exporteras, erhåller mera
igen, och att sålunda de produktionskrafter, som vi lagt ned, givit ett
större resultat än vad produktionens volym utvisar. Vad detta förhål
lande kan betyda och av vilken storleksordning den är, är svårt att be
döma, men här skulle ju kunna ligga en förklaring till den olika utveck
lingen av nationalinkomsten och produktionsvolymen.

Summerar man alla nu nämnda faktorer, tyda de på ungefär samma
produktionsresultat in toto år 1923 (och förmodligen även år 1924) som
år 1913.

Vad övriga lönebildande faktorer beträffar, är det uppenbart, att be
folkningsrörelsen fört med sig ett högst avsevärt tillskott ifråga om till-
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gången på arbetskraft, som borde tynga vår arbetsmarknad. Årskullarna
från 1900-talets första decennium voro särdeles kraftiga. Härtill kommer
den avstängda utvandringen, som naturligtvis i samma mån belastar den
svenska' arbetsmarknaden. Förutsätter man en normal utvandring på
on1kring 20 000 personer om året, skulle i närvarande stund den svenska
arbetsmarknaden vara belastad med omkring 100000 personer, som
annars nornlalt skulle ha utvandrat. Det är klart, att dessa båda nu
nämnda faktorer representera ett högst avsevärt tillskott ifråga om till
gången på arbetskraft.

Å andra sidan medförde åttatimmarsdagen en minskning i tillgången
på arbetskraft. Enligt socialstyrelsens beräkningar nedsattes arbetstim
marnas antal från det sista år, då den gamla arbetstiden rådde, till åren
närmast efter lagens ikraftträdande med 12,6 % på de olika områden,.
som beröras av lagen. I den mån som arbetseffektiviteten icke har ökats,
har alltså tillgången på arbetskraft minskats med ett motsvarande pro
centtal. Åttatimmarsdagens inverkan på arbetslönerna är ur många syn
punkter en besvärlig och intrikat fråga, som jag icke nu kan ge mig
närmare in på. Verkningarna ha så att säga invävts i de allmänna
ekonomiska förhållandena, som domineras av konjunkturen, och det är
därför så gott som omöjligt, åtminstone statistiskt sett, att på något sätt
isolera lagens verkningar. Man kan på sin höjd endast räkna med dem
som ett .tillskott till tendensen i den ena eller andra riktningen. Det
finns en mycket omsorgsfullt gjord utredning av åttatimmarsdagens verk
ningar, publicerad av professor Ohlin i Ekonomisk tidskrift, och jag får
n~ja mig med att hänvisa till den. Så relativt kort tid efter lagens
ikraftträdande, som det här är fråga om, torde man med ledning av
professor Ohlins undersökning kunna säga, att det är sannolikt, att åtta
timmarsdagen medfört icke blott en inskränkning i antalet arbetstimmar
utan också en inskränkning i begagnandet av realkapitalet, vilket med
fört en tendens till höjning av timförtjänsten räknad i pengar och en
sänkning av den erhållna årslönen. Sistnämnda sänkning kan dock möj
ligen vara i någon mån övervältrad på jordbruket. som ju icke varit
reglerat av lagen. Jag kan icke här gå närmare in på dessa frågor,
utan får nöja mig med att godtaga dessa resultat.

Härmed har jag redogjort för de viktigaste faktorerna på tillgångs
sidan. Vad beträffar den kanske betydelsefullaste faktorn på den andra
sidan, nämligen kapitalbildningen, är det ju ett bedrövligt faktum, att vi
veta ofantligt litet om det årliga sparandet i vårt land från det ena året till
det andra. Den statistik, vi ha över sparandet, tar uteslutande hänsyn
till den s. k. synliga kapitalbildningen, som kommer fram i aktie- och
obligationsemissioner, affårs- och sparbankernas insättningar, livförsäk
ringsbolage'ns reserver och en del andra sådana saker. Det finns emel-
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lertid en kapitalbildning, som försiggår hel~ utanför dessa områden, och
som är av ganska stora dimensioner, framför allt de dolda förändringar
i kapitalbildningen inom bolagen, som bero på de avskrivningsprinciper,
som tillämpas. De i statistiken redovisade siffrorna innehålla dessutom
en hel del dubbelräkningar av' olika slag och äro överhuvud så dåliga,
att det knappast är lönt att citera dem. Jag hir emellertid låtit göra
en del beräkningar, som visa, att den i statistiken synliga kapitalbild
ningen år 1913 uppgick till ett belopp av 356 miljoner kronor och år
1923 med reducerat penningvärde till 330 miljoner kronor, dessa siffror
må nu vara värda vad som helst. Det skulle emellertid vara av allra
största intresse, om des~a siffror på något sätt kunde kompletteras med
hänsyn till erfarenheten om avskrivningar o. dyl., vilka ju spela en sär
skilt viktig roll under de stora prisfluktuationerna. Man kan kanske i
alla fall våga den suppositionen, att kapitalbildningen för närvarande icke
har gåt~ ned så ofantligt mycket per år jämfört med tiden närmast före
kriget, men det är som sagt ytterst vanskligt att ens göra ett· sådant
antagande. Jag kommer för övrigt tillbaka till denna fråga, när jag
kommer över till konjunkturförändringens roll.

Vad så beträffar den tredje stora lönebildande faktorn, nämligen
förändringar i organisation och teknik, gäller där i ännu högre grad, 'att
vi veta bra litet om vad som egentligen försiggått under dessa år inom
vårt näringsliv. Jag är ledsen att överallt behöva konstatera detta, men
när man sysslar med dessa frågor, kommer mCl:n till sist till att ställandet
av frågetecken tyvärr blir det väsentliga resultatet av undersökningen.
Vad' vi ha är en statistik över drivkraften inom industrien, som ju ger
ett visst uttryck för i vad mån maskinutrustningen har på ett eller annat
sätt förändrats under de olika åren. Det visar sig här, att antalet effek
tiva hästkrafter för fabriksindustrien har 'högst väsentligt ökats under
dessa år och icke blott från år 1913 utan även från toppunkten av hög
konjunkt:uren, vilket ännu mera accentueras, om man tar hänsyn till
minskningen i industriarbetarnas antal. Då antalet hästkrafter år 1923
har ökats med cirka 5 %, visar detta hän på att den tekniska utrust
ningen i vad angår maskiner har förbättrats och lagts om i olika av
seenden. I den mån en sådan utveckling verkligen betyder ekonomiska
framsteg, är den givetvis ägnad att öka produktionsresultatet. Vad nu
tiden beträffar, betyder väl anskaffandet av nya maskiner av arbets
besparande karaktär snarast en sänkning av jämviktsläget för' lönerna.
I den mån som andra besparingar ifråga om organisation o. dyl. gå ut
över andra produktionsfaktorer, verka de däremot direkt höjande på
löneläget, och frågan blir då, om sådana' besparingar ha företagits.

Man hör ju mycket talas om att organisationen inom industrien i
stor utsträckning lagts om i besparande syfte, men i vad mån det verk-



ARBETSLÖNENIVÅN I SVERIGE

!igen har varit allmänt fallet är svårt att konstatera. De siffror, vi ha,
visa snarast på en motsatt utveckling. Exempelvis har antalet av indu
striens förvaltningspersonal sedan år 1913 ökats med omkring 6 000

personer, vilket är en ganska avsevärd procentuell ökning, i all synner
het när man sätter den i relation till nedgången i arbetarantalet. För
valtningspersonalen har sålunda ökats högst väsentligt per arbetare. Från
toppunkten har naturligtvis förvaltningspersonalens antal gått ned avse
värt, men jag fö'rmodar, att förklaringen är den, att man under upp
gångstiden utvidgade personalantalet så kraftigt, att det sedan varit
svårt att få ned det till lämpliga proportioner. Man vet alltså föga om
dessa faktorer.

Vad man däremot har något så när klart för sig är, att tillgången
på arbetskraft har högst väsentligt ökats. Om de resultat, till vilka jag
på detta mycket vaga sätt har kommit till, äro något så när riktiga,
skulle slutresultatet närmast bli, att om produktionsresultatet är i det
närmaste detsamma som år 1913, har läget i fråga om dess fördelning
förändrats snarare till arbetslönens nackdel än tvärtom. Det är ju myc
ket svårt att säga bestämt, men det förefaller åtminstone högst sannolikt.
Det verkliga läget är emellertid det motsatta. Det ,visar på höjda real
löner och sämre avkastning på kapitalet, alltså alldeles tvärtom. För
att söka en förklaring härtill, måste man övergå till vad som föregått
det nuvarande läget, nämligen konjunkturen och dess inverkan på lönerna.

Beträffande den tidigare utvecklingen på den svenska arbetsmark
naden finna vi, att industriprodukternas pris stigit oavbrutet under åren
1913-20 för att sedermera kraftigt sjunka under åren 1921 oc\1 1922

och sedan något så när stabiliseras under 1923 och 1924. Timför
tjänste'n, mätt i pengar, har emellertid icke alls följt med denna utveck
ling. Under uppgångstiden t. o. m. år 1918 steg timlönen icke alls så
kraftigt som produktpriserna, men år 1919' gjorde den en kraftig spurt
uppåt, så att den kom ovanför produktpriserna, och timförtjänsten har
sedermera bibehållit sitt läge ovanför fram till närvarande tid. Följden
av denna utveckling blev, att reallönen under åren närmast efter 1913

sjönk under baslinjen, och först den kraftiga stegringen av penninglönen
år 1919 förde den åter ovanför. Under uppgångsperioden har reallönen
sålunda gått ned, men under nedgångstiden har den gått upp. Jag vill
inflika, att det är svårt att säga, om det funnits någon speciell anled
ning till detta förhållande, ty konjunkturutvecklingen brukar mycket ofta
medföra just en sådan slutspurt av arbetslönen vid själva toppunkten,
att den kommer ovanför produktpriserna. Den möjligheten föreligger
emellertid, att sättet för åttatimmarsdagens införande med den bekanta
»kompensationen» på bortemot 15 % har hjälpt till att stegra reallönen
på detta sätt.
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När man ser denna utveckling, förefaller den ganska slående, men
det är ingalunda någon enastående företeelse, utan man känner ganska
väl igen den från tidigare uppgifter om konjunkturutvecklingens inverkan
på företagarvinsten och reallönen. Uppgifter från andra länder visa
även på liknande förhållanden. Förklaringen till detta kan ligga på flera
olika punkter. Det kan dels bero på· den omläggning av produktionen,
som är en så väsentlig del av hela konjunkturrörelsen, och dels natur
ligtvis också på den bekanta iakttagelsen, att arbetslönen är ett m'ycket
trögt pris, som relativt långsamt rättar sig efter läget i övrigt.

För att taga upp den första synpunkten, produktionens omlägg
ning, står den ju i allra närmaste samband med själva kapitalbildningen,
och det är därför skäl att åter säga några ord om frågan om sparandets
volym. Det brukar vara den allmänna meningen, att sparandets volym
går upp under uppgångstiden och minskas under nedgångstiden. Hur
stora förändringarna kunna vara, vet man icke något om, och därom
gå också meningarna ganska mycket i sär. Att utvecklingen emellertid
har varit sådan hos oss under åren 1913-23 förefaller ganska uppen
bart. Vi ha dock här 'att räkna med ett förhållande, som är alldeles
speciellt för dessa år, och det är den stora kapitalexport, som ägde rum
under perioden 1914-20 och som, medräknat frakter o. dy!., gav till
slutresultat ett exportöverskott på omkring en miljard. Efter 1920 har
däremot exporten och importen av kapital att döma av handelsstatistikens
siffror något så när tagit ut varandra.

De uppgifter om det synliga sparandet, som jag förut har talat
om, visa en jämn stegring under perioden 1914-18 och därefter en
nästan lika jämn sänkning fram till år 1922 och åter någon ökning år
1923. Siffrorna äro som sagt mycket skröpliga, men de torde i alla fall
visa, att sparandet har gått upp under uppgångstiden och åter minskats,
om också ej så kraftigt, under' nedgångstiden. Uppenbart är emellertid,
att sparandet får en annan användning under uppgångstiden än under
nedgångstiden. Under uppgångstiden investeras sparandet mera i fast
kapital på lång sikt till följd av den optimism, som framkallas av före
tagarnas stora vinster. Kapitalutrustningen växte också otvivelaktigt
mycket starkt under uppgångstiden i Sverige. Enligt statistiken ut
gjorde antalet effektiva hästkrafter per arbetare inom fabriksindustrien
år 1913 2,5, år 1920 3,2 och år 192 3 3,9. Denna starkare maskinut
rustning ärves sedermera av nedgångstiden, då den ökade tillgången på
fast kapital i förhållande till den löpande arbetskraften tenderar att rela
tivt öka arbetets och minska kapitalets andel i produktionsresultatet.
Docenten Åkerman har speciellt framhållit detta förhållande som 'en av
förklaringsgrunderna till det nuvarande läget. Frågan är emellertid, vil
ken roll den ,saken kan spela. Det är ju på det sättet, att en god del
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av de kapitalinvesteringar, som gjordes under haussetiden, nu äro eko
nomiskt förlo'rade, och en annan del av maskinutrustningen nyttjas un
der depressionstiden betydligt mycket mindre än förut. Härtill kommer
även åttatimmarsdagens inverkan på nyttjandet av det fasta kapitalet,
och man har därför svårt att bilda sig någon bestämd mening om vilken
roll den säkerligen mycket starka utvidgningen av den fasta kapitalut
rustningen numera spelar för oss.

Av måhända större vikt för det nuvarande löneläget är den om
läggning av produktionen, som nedgångstiden för med sig. Under upp
gångstiden lägges som sagt mera sparande ned på fast och varaktigt
kapital, under det att nedgångstiden för med sig en tendens i motsatt
riktning, d. v. s. man producerar under denna tid antingen på lager eller
också i större utsträckning konsumtionsmeclel. Vad som så att säga blir
över av produktionskrafterna i de kapitalproducerande industrierna föres
över till de industrier, som producera konsumtionsmedel. En del av den
minskning i konsumtionen, som uppkommer under uppgångstiden på grund
av att det produceras mindre konsumtionsmedel i förhållande till produk
tionsmedlen, torde motsvaras av den inskränkning i konsumtionen, som
det ökade sparandet för med sig. Ha vi en sådan väldig ökning av pro
duktionen av det fasta kapitalet, som ägde rum under uppgångstiden i
vårt land, är det väl all anledning antaga, att inskränkningarna också
gå ut över konsumtionen i övrigt, d. v. s. över arbetarnas och de löne
anställdas konsumtion. Delvis visar sig detta i det s. k. tvångssparandet,
som vi komma ihåg just från denna tid. Folk fick ofrivilligt spara,
därför att deras inkomster faktiskt minskades. Härtill kom för Sveriges
del den minskning i livsmedelstillförseln, som kriget förde med sig, och
som gjorde, att vi denna tid kunna tala om en lönefond i Ricardos be
tydelse. Alla dessa här nämnda omständigheter förde med sig den
sänkning av reallönen, som framgår av diagrammet.

Efter omslaget blev det en alldeles motsatt tendens hos narIngs-.
livet, i det att det skedde en inskränkning i produktionen av fast ka
pital. Konjunkturväxlingen brukar också visa sig i en sådan förändring.
Sparandet gick till stor del åt till löneförhöjningar, alltså till en större
produktion av konsumtionsnyttigheter. I vad mån lagerproduktion ägt
rum i förhoppning på bättre tider är något, som vi också veta bra litet
om. Att emellertid produktionen av livsmedel både direkt i form av'
produktion här hemma och indirekt i form av import har ökats mycket
kraftigt under nedgångstiden, och att över huvud taget relationen mellan
de olika industrierna i vår fabriksdrift har förskjutits från de kapital
producerande till de livsmedelsproducerande industrierna framgår ganska
tydligt av de uppgifter, som föreligga. Under nedgångstiden kan man
sålunda tänka sig,' att sparmedel, i den mån de icke användas för lager-



7° NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 14 MAJ 1925

produktion, komma, att medverka till en höjning av reallönen, som tar
sig uttryck i ökad produktion av konsumtionsmedel. Den inskränkning
i konsumtionen, som spararna ålägga sig, betyder alltså i detta fall, att
reallönen tenderar att höjas, d. v. s. att den kommer att motsvaras av
en större konsumtion från arbetarnas sida, eller med andra ord, att spar
medel komma att omsättas icke i ökad kapitalproduktion utan komma
att förtäras av arbetarna i form aven ökning av deras konsumtion.
Om detta har varit fallet i vårt land är svårt att säga, men det före
faller ju icke osannolikt. Detta förefaller också att kunna vara en del
av förklaringen till den stora skillnaden mellan hemmaindustriens' och
exportindustriens löner. »Hemmaindustrien» är i själva verket, om man
ser närmare på saken, dels den livsmedelsproducerande industrien och
dels byggnadsverksamheten. En undersökning av arbetarnas löner inom'
olika grenar av industrien visar också, att höjningen av lönerna har
varit mycket stark inom 'livsmedelsindustrien - uppgifterna för bygg
nadsindustrien torde på grund av materialets karaktär icke vara något
att fästa sig vid - medan däremot lönehöjningen har varit betydligt
mycket mindre inom de kapitalproducerande industrierna. Maximum
för löneutvecklingen har också tett sig olika för dessa båda grupper av
industrier, i det att maximum för de kapitalproducerande industrierna
nåddes redan år 1920 men för livsmedelsindustrierna först år 1921.

Utvecklingen skulle sålunda åtminstone delvis kunna förklaras av
att den omläggning av produktionen, som jag har här sökt visa, med
fört en betydligt ökad efterfrågan för livsmedelsindustrierna, och därmed
också, i den mån man icke får över arbetskraften tillräckligt fort, en
höjning av lönerna inom dessa industrier. Utvecklingen skulle alltså
till stor del bero på själva konjunkturutvecklingen. Detsamma är fallet
med byggnadsindustrien. Som bekant går byggnadsverksamhetens 'kon
junktur vanligen i motsatt riktning mot den allmänna konjunkturen på
grund aven del olika förhållanden, sonl jag icke här kan gå in på.
Följden blir ett högre jämviktsläge för lönerna för arbetarna inom denna
verksamhet. .

,En annan förklaring till de högre lönerna inom livsmedelsindustrien
kan naturligtvis ligga i den tendens, som lönen har att ligga efter i ut
vecklingen. Eftersom efterfrågan på livsmedel har mindre elasticitet än
.efterfrågan på exportvaror, följer också därav en större lätthet för ar
betarna att hålla uppe lönerna inom livsmedelsindustrien än inom export
industrien.

En mycket viktig sak, som jag hittills ej har berört, är den ställ
ning jordbruket intager i hela denna process. Det är ju särskilt viktigt
för vårt land på grund av den position, som· jordbruket intar i vårt
näringsliv. Jordbruket ligger i viss mån utanför konjunkturförloppet.
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Produktionsresultatet är med all sannolikhet beroende på andra omstän
digheter än på själva konjunkturkrafterna. Emellertid är utvecklingen
på detta område av plycket stor vikt ur olika synpunkter. Dels inverka
nämligen priserna på jordbruksprodukter direkt på reallö~en, eftersom
dessa kanske äro de viktigaste för arbetarnas levnadskostnader, dels in
verka priserna indirekt på industriens råvarukostnader, som ju i icke
ringa mån bero just på prisutvecklingen inom jordbruket. Speciellt
gäller det senare om livsmedelsindustrierna men i viss mån även andra
industrier.

Jordbruket har som bekant arbetat under alldeles speciellt tryckta
förhållanden. Prissänkningen har där varit långt kraftigare än inom
industrien. Ända till hösten 1924 sjönko sålunda jordbruksprodukternas
priser med en ofantlig fart, och först därefter ha, de återigen börjat
stiga. Detta är sannolikt en mycket betydande faktor i det nuvarande
läget. Som speciellt har påpekats av professor Ohlin i en artikel i
Stockholmstidningen, har denna utveckling bidragit till att högst väsent~

ligt höja reallönen. Den ökade efterfrågan på jordbruksprodukter, som
har kommit från arbetarna, har icke kunnat göra sig gällande, därför att
världspriserna dominera.

" Också i ett annat avseende kan emellertid jordbruket ha spelat en
betydande roll för utvecklingen av lönenivån. Som bekant tjänar näm
ligen jordbruket speciellt i vårt land som en reservoar för arbetskraften.

En av orsakerna till att reallönen vanligen sjunker under uppgångs
tiden och stiger under nedgångstiden är ju, att arbetslönen är ett myc
ket trögt pris i olika avseenden. Detta avspeglar sig också i ar
betslöshetssiffrorna, som voro mycket låga under uppgångstiden och
växte kolossalt under nedgångstiden. Under uppgångstiden lågo ju
lönerna efter, och vi minnas alla, hur man försökte att med lönetillägg
av olika slag, fanliljetillägg, ortstillägg o. s. v., jämna ut den stora skill
naden tnellan utvecklingen av livsmedelskostnader och av arbetslöner.
Avtalstidens längd spelar här också en roll. Just under åren 19 17-19
började man, förmodligen under intryck av instabiliteten i läget över
huvud .taget, att förkorta avtalstiderna. Kollektivavtalen ingingos där
efter understundom endast för ett kvartal i sänder för att man skulle

.kunna följa med utvecklingen på ett smidigare sätt, och dessa föränd
ringar påskyndade givetvis löneutvecklingeh under dessa år. Se vi på
arbetslöshetssiffrorna, höjdes de någ9t under åren 1914-15, förmodligen
beroende på den ornläggning av näringslivet, som då ägde rum. Åren
1916- I 7 voro siffrorna åter lnycket låga) oaktat de förändringar inom
näringslivet) SOlU alltjämt ägde rum, och samma förhållande fortsatte
ända fram till 1920. Under depressionstiden kom så den bekanta våld
samma arbetslösheten. Så långt går allting efter det välbekanta schemat,
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men år 1923 inträder en sänkning av arbetslösheten nästan ned till nor
mala förhållanden, och läget har under år 1924 ytterligare förbättrats,
allt under det att löneutvecklingen har gått i motsatt riktning.

Alla dessa uppgifter gälla emellertid endast industriarbetare, och
man bör därför också se något på utvecklingen inom jordbruket. På
detta område har man emellertid ännu mera ofullständiga uppgifter än
för industrien. Enligt socialstyrelsens lantarbetarstatistik låg timför
tjänsten, mätt i pengar, för daglönare under sommaren åren 1923 och
1924 på -ett indextal av 166, sålunda en kolossal skillnad gentemot
industriarbetarnas löneindex. Statarlönerna hava däremot icke gått ned
fullt så mycket. I skogshushållningen gick dagsverkslönen för säsongen
1923/24 ned till ett indextal för huggare av 158 och för körare av 149.
Det är ganska svårt att bedöma, vad detta kan betyda i reallön, ty det
är ju ganska fantastiskt att reducera siffrorna med vår levnadskostnads
index, efterso~ lant- och skogsarbetare ha helt andra levnadskostnader
än dem som ligga till grund för denna. Gör man det emellertid, skulle
indextalet för reallönen för daglönare i jordbruket uppgå till 93 och för
huggare och körare i skogsbruket till resp. 89 och 84.

Siffrorna äro naturligtvis dåliga, men de ge i alla fall anledning
antaga, att utvecklingen har varit avsevärt olika inom jordbruk 'Och
skogshushållning mot inom industrien. Större delen av jordbrukets ar
betskraft är också sysselsatt i sådan form, att dels arbetsförhållanden ej
framkomma genom dessa siffror och näppeligen kunna statistiskt åt
kommas. Det är möjligt, att det finns en hel del folk bland lands
bygdens befolkning, som har sin vistelse där utan någon mera intensiv
sysselsättning eller anställning, alltså en ofrivillig arbetslöshet av ganska
betydande dimensioner, men det vet man icke något om. Det är emel
lertid en förklaringsgrund, som man möjligen också kan tillgripa.

Industriarbetarstammen minskades med omkring 60 000 man sedan
toppunkten år 1920 eller med omkring 14 %. Om industriarbetarnas
antal har minskats så högst väsentligt, men vi det oaktat icke ha någon
avsevärd arbetslöshet inom industrien, och vi dessutom måste räkna med
det stora överskott, som befolkningsrörelsen åstadkommit på arbets
marknaden, vart ha då alla dessa människor tagit vägen? Såvitt jag
kan förstå, måste den sannolika förklaringen vara den, att dessa män
niskor, som alltid brukar vara fallet i vårt land, ha förts över till- jord
bruket, där de naturligtvis trycka ned existensmöjligheterna antingen i
form av sänkta arbetsersättningar eller i form av minskad sysselsättning
i olika former. Tager man hänsyn till detta, bör det' verkliga medeltalet
för reallönen för all arbetskraft vara betydligt mycket lägre än vad indu
strilöneindex ger vid handen.
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Genom arbetslöshetspolitiken under nedgångsåren, som på ett myc
ket effektivt och' målmedvetet sätt försökte få ut folk, så att de icke
skulle gå arbetslösa i sina gamla yrken utan i stället taga sysselsättning,
var den kunde fås, och genom fackföreningarnas politik att hålla lönerna
uppe och andra arbetare ute så gott sig göra låter, har arbetaröver
skottet utsatts för ett slags dubbelpress, som tvingat det över till jord
bruket. Vi skulle på detta sätt ha fått ett nytt jämviktsläge, som är
byggt på en på detta sätt ojämn fördelning av arbetskraften, vilket i
sin tur, så länge det varar, bidrager till en förändring av de relativa pris
nivåerna på båda dessa områden.

Kunna arbetarna ha ökat sina löner på det investerade kapitalets
bekostnad? Det är ju rätt svårt att avgöra den saken, bland annat
därför att all räntabilitetsstatistik, om vi för övrigt ha någon sådan,
måste vara mer eller mindre missvisande till följd av svårigheterna att
vid de häftiga växlingar i penningvärdet, som vi varit utsatta för, upp
skatta det i företagen investerade kapitalet. Man kan emellertid tycka,
att om så vore fallet, borde det ha utlöst en arbetslöshet. Arbetslöshet
finns det ju också alltjämt, och man får komma ihåg, att all arbetslöshet
icke registreras i de officiella siffrorna. Framför allt förekommer det ju
i rätt stor utsträckning f., n., att driften inskränkes, hur mycket har jag
icke närmare reda på.

Enlellertid finns det verkligen en möjlighet, att arbetslönen kan ha
medfört en direkt nedpressning av det fasta kapitalets ersättning, utan
att detta behöver än så länge ha lett till någon kraftigare tendens till
ökad arbetslöshet. Det är givet, att inskränkningar i företagen icke
kunna' ske så där från den ena dagen till den andra. När mycket fast
kapital är investerat, kan det vara fördelaktigare att låta rörelsen fortgå,
så länge avkastningen täcker de rörliga kostnaderna, och man finner
sig då i att det fasta kapitalet får högst väsentligt lägre räntabilitet.
Man kan ju icke ha ett hur litet arbetarantal som helst i ett företag,
utan man måste ha ett visst minimiantal för att få ett något så när
rimligt resultat av driften. Eftersom vi ha en så stark realkapitalsut
rustning inom industrien, SOln sannolikt är fallet efter uppgångstidens
stora produktion av realkapital, förefinnes alltså en möjlighet, att där
kan ligga en källa till lönehöjning. Hur stor den är, blir naturligtvis
beroende på vilken politik, som förefaller mest praktisk i detta avse
ende, och här förefinnes återigen ett frågetecken, som' praktikerna böra
ha lättare att klara upp än undertecknad.

Jag är rädd för att den bild, jag försökt ge av läget, är föga klar,
men det beror nog delvis på att så är fallet med själva situationen.
Den mängd olika faktorer, delvis av olika karaktär,. som här korsa var
andra, ha förmodligen allesammans större eller mindre del i det resultat,
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som vi nu se. Vad som gör det speciellt svårt att få en klar 'blick av
läget är naturligtvis, att man icke är i stånd att säga, vilken roll dessa
olika faktorer ha spelat för utvecklingen. Man känner icke deras styrka,
och då är det givetvis omöjligt att bedöma läget med någon klarhet
och precision. En sak är emellertid ganska klar, nämligen att läget ger
intryck av att vara mycket labilt. De flesta av de faktorer, som här
kunna ha verkat, äro av sådan karaktär, att deras verkan förefaller att
vara övergående. Komma t. ex. jordbruksprodukterna att stiga i pris, ,
och följden härav blir ökade levnadskostnader, medför detta sannolikt
krav på ökade penninglöner och oro och svårigheter på arbetsmarknaden.
Också en sådan sak som skillnaden mellan import- och exportvarupri
serna förefaller rimligen att vara av övergående natur. Vidare komma
kapitalinvesteringarna att inriktas på ett sådant sätt, att man så snlå
ningom erhåller normal ränta även på det fasta kapitalet, och sådant
fast kapital, som icke ger normal avkastning, kommer väl också så
småningom att sättas ur bruk. Den ojämna fördelningen av arbets
,kraften kommer väl ej heller att kunna stå sig i evighet. Hela utveck
lingen är i högsta grad beroende på huru konjunkturerna komma att
utveckla sig. Det skulle därför vara alldeles lönlöst att söka profetera
om framtiden, men det förefaller som om man skulle kunna säga så
mycket som att det nuvarande läget förefaller att vara skäligen ohåll
bart, därför att de faktorer, som det är byggt på, förmodligen icke
komma att stå sig, och att vi därför gå hän mot' en tid av ganska
orolig och besvärlig beskaffenhet, förutsatt att icke konjunkturerna kom
ma att ge en medicin, SOlU kanske i dag hjälper oss på våra ben men
gör oss i morgon sjufalt värre.

Härefter yttrade sig:

Byråchefen Bertil Nyström: När jag nu skall be att få säga några
ord, är det mindre för att komplettera den nationalekonomiska sidan av pro
fessor Bagges inledningsföredrag. Denna är ju så allsidigt och fullständigt
belyst av honon1, att jag knappast förmår att komma med några ytterligare
bidrag. Möjligen skulle kunna nämnas, att det nu också föreligger uppgifter
för år 1924 i socialstyrelsens lönestatistik,' och, som professor Bagge förut
satte, visa dessa uppgifter icke någon 'mera avsevärd förändring. Timför
tjänsten för industriarbetare företer en höjning med några få procent, och
då levnadskostnaderna i genomsnitt förår 1924 varit något lägre än under
år 1923, föreligger därigenom en tendens till ytterligare höjning av reallönen.

Jag fäste mig vid att professor Bagge, då han talade om sparande och
kapitalbildning, icke sade något om byggnadsverksamheten, ehuru det är ett
av de få områden, där vi verkligen ha några statistiska siffror. Man vet ju,
hur många lägenheter och eldstäder, som byggas i våra städer, och man har
någorlunda reda på vad de kosta. Byggnadsverksamheten år 1924 i städer
och, stadsliknande samhällen har säkerligen kostat över 100 miljoner kronor,
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och egnahemsbyggnadsverksamheten på landsbygden' torde väl kunna upp
skattas till åtminstone tre gånger vad staten lämnar i lån eller till c:a 60
miljoner kronor. Det är ju ganska stora siffror, som förtjäna att beaktas.
De äro även ur den synpunkten av särskild vikt, att i den sista uppskatt- .
ningen av vår nationalförmögenhet stadsfastigheterna visade sig representera
den största posten, och det är klart, att deras vidmakthållande och komplet
tering går till ofantligt stora belopp, särskilt som ju byggnadskostnaderna ha
stigit åtskilligt mer än den allmänna prisnivån. Nyligen såg jag i Svenska
Dagbladet en beräkning, byggd på kalkyler, SOlU j ag gjorde för några år
sedan, och utvisande, att byggnadskostnaderna nu skulle ligga ungefär I I 5 %
över 19 I 3 års nivå. För att tillgodose samma bostadsbehov behövs alltså
nu mera kapital än före kriget. Men om detta kapital kon1mer från andra
klasser av sparare nu än förut, kan man icke tillfullo bedöma.

Vad jag särskilt skulle vilja ge ett bidrag till är emellertid den statistiska
utläggning av uppgifterna om löneutvecklingen, som professor Bagge efter
lyste. Det är ju av vikt att komma ihåg, att vad man plägar kalla för löne
nivån i verkligheten icke är någon lönenivå utan ett skäligen abstrakt medel
tal aven mängd individuella löner. Visserligen ha ju arbetsgivarnas och
arbetarnas lönepolitik alltmera gått ut på att söka bestämn1a lönerna efter
enhetliga riktlinjer, men man häpnar, när man ser i en lönelista för ett större
arbetsställe, hur stora differenser verkligen finnas mellan de olika arbetarnas
förtjänster. Därför ligger det stor vikt på det sätt, varpå man så att säga
destillerar fram enhetsberäkningarna. Otvivelaktigt måste socialstyrelsens nu
varande lönestatistik anses innebära ett skäligen grovt sätt att sammanföra
lönernas mångfald till löneindextal. Detta framgår därav, att man icke in
samlar arbetarnas individuella löneinkomster, utan företagarna uppgiva summor
av vid resp. arbetsställen utbetalda löner, uppdelade på vuxna män, vuxna kvin
nor och minderåriga, ävensom den san1manlagda arbetstiden. Detta är i och
för sig en ganska bräcklig metod, och dess brister äro ju uppenbara. Man
kan visserligen få allmänna medeltal, men man kan icke få fram vad som
stundom kan vara viktigare, nämligen de individuella lönernas variationer
omkring n1edeltalen. Vidare har man svårt att kunna kontrollera primär
materialet. När jag i alla fall tror, att socialstyrelsens siffror äro i huvudsak
riktiga, beror det till god del därpå, att den officiella lönestatistiken i Sverige
har förmånen att bygga på en särdeles solid grund. Till stor' del har denna
lagts av Svenska arbetsgivareföreningen, som för ett tiotal år sedan startade
en lönestatistik. Detta skedde efter grundliga förberedelser, varvid man sär~

skilt riktade sin uppmärksamhet på det förhållandet, att om icke de enskilda
fabrikernas lönebokföring vore fullt tillfredsställande, kunde man aldrig få
fram en tillförlitlig och god generell statistik. Den statistik, som föreningen
lade upp, representerade ur rent teoretisk synpunkt något av det allra bästa
i sitt slag. Exempelvis nöjde man sig icke med att inhämta varje särskild
arbetares årsförtjänst, utan arbetare, som, under ett visst år arbetat i flera
yrkesspecialiteter, uppdelades på lika många »delarbetare »• Givetvis måste
en statistik' sådan som denna ställa ofantliga krav på uppgiftslämnarna, och
när depressionstiden kom, blev denna statistik också för tung och släpptes
med år 192 I. Föreningens nuvarande kvartalsstatistik är i huv~dsak av
samma art som socialstyrelsens, men omläggningen av föreningens bokföring
finns kvar. Man torde därför kunna utgå ifrån, att' även om den nuvarande
lönestatistiken i vårt land är summarisk, blir resultatet i alla fall rätt gott,
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därför att det statistiska arbete, som arbetsgivarna måste utföra, hos oss är
bättre än i flertalet andra länder, beroende just på denna omläggning av
lönebokföringen.

Jag vill betona, att det statistiska uttrycket för. lönenivån är en sak
och de faktiska löneförhållandena en annan, och att de icke alltid täcka
varandra. En hel del differenser, som framträda mellan lönekurvorna för
olika industrier (om man på grundval av offentliggjord statistisk uppritar så
dana), bero på att primärmaterialet är bristfälligt. Vidare må påpekas, att
tendensen till höjning eller sänkning kan bero icke blott på ekonomiska för
hållanden av olika art utan också på förändringar uti det arbetarmaterial,
som redovisas. Den svenska industrien hade exempelvis år 192 o enligt
kommerskollegii statistik ungefär 420 000 arbetare och år 1921 nära 90 000

färre. Hur verkar detta på lönerna? Ja, det är väl tämligen klart, att av
skedandena ske så, att arbetsgivaren skiljer ifrån sig icke de bästa utan de
svagaste arbetarna. Man har därför anledning tro, att genomsnittsstandarden
och därigenom också medelinkomsten 192 I blivit högre därigenqm att det i
viss mån var ett urval, SOln stannade kvar. T. o. m. år 1923 hade indu
strien åter ökat sitt arbetarantal med cirka 40 000, och då kan man tänka
sig en tendens i motsatt riktning genom »utspädning». Detta inskärper be
tydelsen av att beakta ev. förändringar i arbetarnas antal och sammansätt
ning, när man använder sig av IÖl)estatistik.

En annan synpunkt, som nära sammanhänger med denna, är hur lönerna
ställa sig, när arbetarstocken blir äldre. Det är ju så, att i många branscher
har man icke tagit in några nya arbetare, men sökt efter förmåga behålla
,den gamla stammen. När människor bli äldre, få de lätt större fordringar
på livet och kräva därför högre inkomster. Klart framträder detta förhållande
på ett arbetsområde, som här icke förut har berörts, men som otvivelaktigt
har stor betydelse för lönebildningen i allmänhet, nämligen de kanske ISO 000

anställda i offentlig tjänst, statens eller kommunernas. Här utgår som be
kant en viss del av lönen i form av ålderstillägg. Då under de senaste åren
praktiskt taget knappast någon nyrekrytering ägt rum} men däremot de an
ställda undan för undan flyttas upp i högre åldersklasser, blir följden en rent
automatisk höjning av de anställdas lönenivå, låt vara att detta motverkas
genom pensioneringar av gamla befattningshavare. Det pågår för närvarande
en officiell löneutredning på detta område, som igångsatts av finansministe'r
Thorsson, och man får kanske där nlöjlighet att få ett visst mått på graden
av denna löneutgifternas automatiska fördyring. Denna spelar dock icke stor
roll inom den svenska industrien, där det i osedvanligt stor utsträckning ar
betas på ackord och därför lönen nedgår, när under ålderns inflytande arbets
prestationen minskas. I statens tjänst är som bekant systemet ett annat,
nämligen »lika lön i lika befattning», väl att skilja från »lika lön för lika
arbete». Det är otvivelaktigt en styrka för vår industri, att arbetarna numera
i regel utan lnotstånd. åtaga sig ackordsarbete. Särskilt. gäller detta sådana
industrier, som annars anses vara ganska dåligt organiserade ur effektivitets
synpunkt, exempelvis byggnadsindustrien. Har nlan haft tillfälle att följa hur
t. ex. en tegelbärare arbetar i London, där han har timlön, eller i Stockholm,
där han har ackord, får man en klar föreställning om vad detta betyder ur
arbetseffektivitetssynpunkt. Emellertid finns det ju vissa näringsgrenar, där
man använder det statliga systemet lned ålderstillägg o. dyl. och där därför
.arbetarstockens högre medelålder kan spela en viss roll i löneavseende. Under
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lönehöjningsperioden hörde jag ett ganska gott exempel på, hur detta kunde
verka. En enskild järnväg beviljade en icke så obetydlig löneförhöjning åt
en viss grupp av sina befattningshavare. Då man efteråt räknade ut, vad
detta kostat, fann man till sin överraskning, att gruppens lönesumma sjunkit
trots grundlönens höjning, beroende på att järnvägen hade tagit in ett flertal
nybörjare i lägsta graden, under det att samtidigt en del äldre personal hade
slutat. Detta visar i alla händelser, hur pass invecklat förhållandet mellan
gällande lönesatser och faktiska löneinkomster kan vara.

Jag skall icke uppehålla tiden lned flera exempel, men jag tror, att det
är rätt viktigt att ytterligare understryka, vad jag förut franlhållit, nämligen
att lönestatistikens möjlighet att fånga och till sifferspråk översätta verklighetens
skiftande löneförhållanden äro begränsade. Därför bör man vid bedömande
av olika lönekurvor till en början alltid undersöka, i vad mån dessa kurvor
verkligen giva en trogen bild av de faktiska löneförhållandena inom respek
tive i.ndustrier. Först sedan man övertygat sig om, att de registrerade fluk
tuationerna . äro verkliga, kommer turen att eftersöka nationalekonomiska och
andra förklaringsgrunder till arbetslönernas förändringar.

Hovrättsnotarien K. Wistrand: Jag vill i korthet fästa uppmärksam
heten vid ett förhållande, som även berördes av professor Bagge. För mig
står det ganska klart, att den omständigheten, att tiInlöneindex just år 192°
höjdes så kraftigt över varuprisindex, sammanhänger med åttatimmarsdagens
införande. Alla, som då hade med dessa saker att göra, veta, vilken synner
ligen avsevärd kompensation, som fick göras på såväl timlöner som ackords
löner med. anledning av denna lags genomförande. Inom vissa industrier,
särskilt inom järnindustrien, kunde kompensationen i vissa fall gå ända upp
till 50 %. Givet är, det vill jag på intet sätt förbise, att olägenheterna kunna
i enstaka fall hava i någon utsträckning kompenserats genom en ökad pro
duktion per timme, men att denna ökade produktion skulle kunna tillnär
melsevis uppgå till något, som motsvarar skillnaden, ligger säkerligen utom
möjligheternas gräns. Trots att lönerna per timme räknat äro så höga, som
de i själva verket äro, ha arbetarna icke lyckats höja sin reallön eller i varje
fall fått den endast obetydligt ökad i förhållande till höjningen i lönen per
timme räknat. För järnindustrien t. ex. ligger timförtjänsten, om 19 I 3 års
lön sättes lika med 100, på ett indextal av 230, under det att motsvarande
indextal för årsförtjänsten endast uppgår till 170 a I 75. Detta visar, att
den nedsatta arbetstiden för industrien medfört en oerhört ökad belastning,
utan att ändock arbetarna uppnått någon reell löneförbättring och att alltså
48-timmarsveckan, med de sociala fördelar den må hava medfört, måst köpas
till pris, som arbetarna i längden icke kunna undgå att få vara med om
att betala.

Professor S. Brisman : Liksom professor Bagge är det nled en viss
tvekan, som jag yttrar lnig i denna fråga, därför att ju mer jag funderat över
den, desto klarare har det stått för mig, att vi här stå inför en sak, som är
mycket svår att tillfredsställande kunna förklara. Framför allt gäller detta,
om man ser frågan ur den synpunkt, som vi nationalekonomer närmast äro
böjda att se den ur. Om t. ex. blixten slår ned i en: ladugård och tänder eld
på den, kan man se detta ur två synpunkter. Man kan se på följderna, och
man kan se på orsakerna. Vad som· intresserar det praktiska livets män, är

6-25255. NationaJekon. För. Förh. I925.
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vanligen följderna, under det att vad som intresserar oss nationalekonomer
är det orsakssammanhang, som ligger bakom. Vi få, nog ödmjukt erkänna,
att vi i det fallet ständigt och jämt i det ekonomiska livet stöta på lika oför
klarliga saker, som åskan och sådant i grunden är för naturvetenskapsmännen.

Utgångspunkten för det här uppkomna problemet är, som vi veta, att
reallönen gentemot tiden före 19 I 3 undergått en högst betydande stegring.
Man finner visserligen ständigt och jämt motsatta uppgifter om hur stor denna
stegring har varit, och det är helt naturligt, att arbetsgivarnas och arbetarnas
uppgifter i det avseendet i viss mån komma att stå mot varandra, beroende

'på att det finns två olika möjligheter att beräkna denna stegring. Arbetarna
jämföra årsförtjänst~n med levnadskostnadsindex och få därigenom fram en
relativt liten höjning, under det att arbetsgivarna räkna med timlönen och
jämföra den med grosshandelsprisindex, vilket ger en vida större ökning.
Båda dessa beräkningssätt ha' naturligtvis sitt berättigande, men ur den här
föreliggande synpunkten är det givetvis det senare beräkningssättet, SalU är
det riktiga. Vad vi här vilja undersöka, är nämligen var den, ekonomiska
jämviktslönen ligger, den lön där det lönar sig att anställa 'arbetare. Denna
punkt bestämmes ju dels av vad arbetsprestationen kostar, dels av vad fabri
kanten får för sina varor.

Går man in för den förra linjen, uppstå också vissa besvärliga konse
kvenser. En lönehöjning verkar ju direkt höjande på en mängd' varor, som
i sin tur stegra levnadskostnaderna, och då levnadskostnaderna stiga, begär
man en ny löneförhöjning o. s. v. Man kan på det sättet råka in i en
ändlös skruv. Arbetarnas synpunkt är naturligtvis mycket förklarlig, men ur
rent ekonomisk synpunkt är det skillnaden mellan priset på arbetsprestationen
och varorna, som är avgörande. Räknar man på det sättet, kommer man
till det resultatet, att företagsamheten nu får betala arbetsprestationen med' i
runt tal en tredjedel mera än förut i jämförelse med vad den får in för sina
varor. Liksom professor Bagge vill jag med skärpa betona, att man ,natur
ligtvis icke får inlägga i detta resonemang, att nationaleko,nomerna skulle
anse, att 1913 års löner borde bestå i all evighet, och att alla löner, som
avvika från detta läge, äro galna på ett eller annat sätt. Den ståndpunkten
tror jag vi ha all anledning att frånsäga oss. Vi äro naturligtvis icke för
all framtid bundna vid 19 I 3 års läge, och det vore icke heller något i och
för sig så märkvärdigt, om lönerna nu skulle ha stigit med en tredjedel.
Hade världskriget icke kommit" och hade utvecklingen fortsatt som före
kriget, 'hade det kanske varit rätt naturligt, att ersättningen för arbetspresta
tionen hade stigit kanske icke fullt, så mycket men i alla fall med något
liknande belopp.' Man har emellertid av rent praktiska skäl svårt att tro,
att det nuvarande läget kan innebära några verkliga jämviktslöner, därför att
man kan icke ange några objektiva skäl, varför en sådan stegring av real
lönen skulle ha inträtt. En naturlig lönestegring kan tänkas ske på två sätt.
Antingen har produktiviteten växt, d. v. s. nationalinkomsten per huvud har
ökats, så att alla människor få nlera betalt än förut, eller också har arbetets
relativa knapphet växt, så att det har blivit mera ont om arbetare i propor
tion till andra produktionsfaktorer. Utvecklingen har emellertid i båda dessa
avseenden snarast gått i motsatt riktning. Professor Bagge gick igenom jord
bruk, industri, järnvägstransporter, import och export och en hel del andra
saker och fann dem med all sannolikhet icke vara större än år 19 13. Jag
har också försökt gå igenom tillgängliga statistiska uppgifter så noggrant som
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möjligt, och jag har ävenledes funnit, att alla siffror tyda på att vi möjligen
äro uppe i 19 I 3 års nivå nlen säkerligen icke ligga högre. Producera vi
sålunda icke mera nyttigheter än år 1913, kan vår nationalinkomst icke vara
större än detta år. Jag har också undersökt inkomststatistiken för att se,
om den kan ge något annat resultat, men jag har funnit den källan skäligen
otillförlitlig för dyli~a ändamål. Då,vi ha samma absoluta produktion men
folkmängden oavbrutet har ökats, betyder detta, att produktionen per huvud
har minskats, och kan man icke lita på de absolut samstämmande siffror,
som föreligga, vet jag icke vad man skall lita på.

Även utbudet på arb~tskraft måste av särskilda omständigheter ha blivit
mycket stort. Som professor Bagge påpekade, ha dels de årskullar,som nu
träda in i produktionen, varit mycket stora, och dels har emigrationen stop
pats. Befolkningen har också sedan 19 I 3 ökats med över 400 000 personer.

Hade någon för tio år sagt, att om tio år skola vi ha en produktion,
son1 icke är större än år 19 13, men lönenivån kommer att ligga en tredje
del över den nuvarande, skulle vi hållit det för komplett otroligt. Att läget

. i alla fall nu är detta är den stora gåtan, som man ivrigt letar en förklaring
till. Den närmast till hands liggande' förklaringen, som man i allmänhet
grip~r till, är, att lönestatistiken endast avser en del av våra- arbetare, näm
ligen industriarbetarna, vilka icke representera mer än 1/4 av alla arbetare i
landet. NationalekoI)omerna ha heller aldrig ansett det vara omöjligt, att en
grupp av arbetare, låt vara så stor som ifrågavarande, kan höja sin lön åt
skilligt över det normala, i den mån den lyckas utbilda ett tillräckligt fast
monopol. Den förklaringen skulle man som sagt närmast vilja tillgripa i
detta fall. Ser man närmast på förhållandena, räcker emellertid denna för
klaring icke till, främst av det skälet, att en viss. lönestegring föreligger även
inom branscher, där det icke ens finns en tillstymmelse till monopolställning
på arbetsmarknaden. Sålunda visar socialstyrelsens statistik exempelvis för
sådana grupper arbetare som handelsanställda och butiksbiträden ett löne
index på 190, alltså en rätt väsentlig ökning av reallönen. Stegringen är
icke lika stor som för industriarbetarna, nlen den är i alla fall ganska be
tydande för dylika branscher, där något egentligt monopol ej föreligger. För
springpojkarna är ökningen rent av fantastisk med ett index på 250. För
en hel del kvinnliga arbetsområden, för hembiträden, hotellbiträden o. dyl.,
kan stegringen också fullt upp mäta sig med industriarbetarnas. Vad hant
verkarna beträffar,' föreligger icke någon statistik, nlen jag tror, att vi alla
ha känning av att hantverkarna nu taga proportionsvis mera realbetalning än
förut, trots att här icke föreligger något monopol, i varje fall icke något mo
nopol av san1ma fasta art, som fackföreningarna skapa. Man får till och med i
någon mån samlna resultat, då man ser på jordbruket. Professor Bagge an
såg visserligen, att de höga industriarbetarlönerna skulle motsvaras av i samma
mån sänkta löner inom jordbruket, och han nämnde en del siffror, som skulle
tyda på att så vore förhållandet, men de senast tillgängliga siffrorna visa
även där en real stegring. För dränglöner och statarlöner skulle index en
ligt socialstyrelsens sammanställning för närvarande uppgå till 18o. Det inne
bär icke någon stor stegring av reallönen, ITIen det är ändå 10 % över gross
handelsprisindex.

Det kan sålunda, såvitt jag kan förstå, icke bara vara monopolistiska
tendenser från arbetarnas sida, som ha gjort sig gällande, utan här äro nog
a,ndra kra fter av olika slag i verksamhet, som det naturligtvis är rätt svårt
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att få tag uti. Professor Bagge har pekat på en del av dem, och vad han
sade tyder på att han har kommit till samma uppfattning som jag, nämligen
att icke ens lönerna på de relativt fria arbetsområdena äro några jämvikts
löner utan att även de löner, som äro underkastade konkurrensens lagar, ligga
över jämviktläget och därför icke gärna kunna bliva beståndande.

Hur skall då uppkomsten av denna lönenivå förklaras? En inverkande
omständighet har den föregående talaren pekat på} nämligen åttatimmars
dagen. Den kan icke gärna i längden varaktigt höja reallönen för arbe
tarna, men med de synpunkter, som anläggas både av arbetsgivare och ar
betare, är det mycket förklarligt, om den tillfälligtvis får en sådan verkan.
Det måste utjämna sig förr eller senare, men det ser ut, som aln det skulle
bli senare. Det tycks dröja mycket länge, innan den utjälnningen komlner
till stånd.

Vidare ha vi konjunkturförhållandenas inverkan, och därutinnan är det
särskilt en sak att lägga märke till. Reallönen låg nämligen hela kriget för
lågt, och hur starka de krafter än voro, som sökte höja penninglönen, lycka
des denna aldrig komma ifatt prisstegringen. Då är det emellertid ganska
naturligt, och det är en lag, som går igenom allt vad mänskligt liv heter,
att har man gjort ett fel åt ena hållet, följes det alltid av ett fel åt andra
hållet. När priserna stannade, föll den motverkande faktorn bort, och då
åkte lönerna av sin egen tyngd över prisnivån, kanske delvis i samband med
åttatimmarsdagens införande. När sedan det stora prisfallet kom, skärptes
denna utveckling ytterligare; lönerna äro ett trögt pris, och de komma i dy
lika' fall alltid att ligga efter varuprisnivån.

Vore det nuvarande läget bara ett konjunkturfenomen, vore det icke
något att bråka om, men vad som gör, att vi i alla fall fästa så stor vikt
vid problemet är, att vi icke tro, att det kommer att bliva något bakslag åt
andra hållet, utan det ser ut som om konjunkturerna skulle komma att sta
biliseras på den nuvarande nivån. Som förhållandena nu ha utvecklat sig,
tror jag nog, att man gör klokast i att gå ut ifrån, att de som vänta på en
ny högkonjunktur, få vänta förgäves. Den konjunkturstabilisering, som man
nu gett sig in på, ser ut att ge ganska goda resultat. Man får därför nog
förutsätta, att det nuvarande konjunkturläget är stabilt, och att någon natur
lig rättelse av nuvarande förhållanden icke kommer att äga rum. Åtmin
stone hoppas jag det för min del, ty finge vi en ny högkonjunktur, finge vi
också ett nytt bakslag, och då komme vi aldrig ut ur eländet.

Skall man fästa något avseende vid statistiska siffror, måste man nog
som sagt utgå ifrån, att lönerna även på jämförelsevis fria arbetsområden
ligga över jämviktsnivån. Inom industrien skärpes detta förhållande av att
fackföreningarnas n1onopolställning särskilt inom vissa områden i hög grad
stärkts. Man kan icke betrakta problemet om arbetslönen som ett enhetligt
problem, utan det sönderfaller liksom den berömda skalbaggen vid närmare
påseende i tre delar. Den första delen olnfattar de fria arbetsområdena.
Den andra delen omfattar de arbetsområden, där en lönehöjning utan större
svårighet kan omsättas i höjda pris på produkterna. Den tredje delen slut
ligen omfattar de arbetsområden, där priserna ej kunna höjas på grund av
utländsk konkurrens, men där arbetarna i alla fall lyckats skapa en 111onopol
ställning.

Den första av dessa, de fria arbetsområdena, hava vi redan behandlat.
Till det andra området höra framför allt alla lokalbundna yrken och yrken
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med lokala monopol, t. ex. byggnadsarbetare, järnvägs- och transportpersonal,
bageriarbetare, utkörare, hamnarbetare o. dyl. san1t dessutom kommunalar
betarna, vilkas lönehöjning uttages gen01TI ökade skatter. Alla dessa arbetar
grupper hava speciellt stora möjligheter att höja sina löner, dä!för att arbets
givarna sakna varje intresse att hålla emot. I.~önerna inom alla dessa yrken
ha givetvis kunnat höjas mycket mer än för de fria arbetsområdena. Detta
är naturligtvis icke svårt att förklara, ty kan ett yrke få ett fullständigt mo
nopol, kan det höja lönerna' hur mycket som helst. Det är naturligtvis icke
heller det minsta underligt, att arbetarna här söka pressa ut det mesta möj
liga. Det är ju en instinkt, som är nedlagd hos alla människor.

De höga lönerna på detta område medföra en1ellertid i sin tur vissa
ekonomiska konsekvenser. De verka i viss mån som en beskattning på
andra samhällsklasser. Det är också härpå det beror, att våra levnadskost
nader hålla sig så envist långt över grosshandelspriserna. Enligt en samman
ställning, som Keynes gjort i sista häftet av The Nation, ligger Sverige' näst
högst i detta avseende. 1\10t ett levnadskostnadsindex på' 178, svarar här
ett grosshandelsprisindex på 16o, vilket naturligtvts beror på livsmedels- och
byggnadsarbetarnas starkt monopoliserade ställning och på de höga skatterna.
Rent teoretiskt kan detta läge upprätthållas hur länge som helst, allra helst
som det icke finns något starkt intresse hos arbetsgivarna att pressa ned lö
nerna. Tvärtom bindas allt flera intressen vid den höga nivån för att lTIot
verka en sänkning.

Något annorlunda ställer det sig inom de industrier, som på ett eller
annat sätt är utsatta för konkurrens. Det gäller naturligtvis i första hand
exportindustrierna men även alla andra industrier, där n1an kan tänka sig
internationell konkurrens. Där ha vi också haft en höjning av reallönen,
men den har icke kunnat gå ut 'över priserna utan har n1åst gå ut över det
fasta kapitalet. Detta kan naturligtvis ~cke gärna bli någon varaktig historia,
ty, som professor Bagge påpekade, kan man icke tänka sig ett jämviktsläge,
där industrien och företagsamheten ger mindre avkastning än som motsvarar
kapitalräntan plus normal riskpremie för företagarna. Erfarenheten har ju
t. ex. lärt, att det är förenat med rätt stor risk att köpa aktier, och man
vill därför icke köpa sådana utan att få en viss riskpremie utöver vanlig
ränteavkastning.

'Alla dessa förhållanden borde emellertid ha drivit utvecklingen i den
riktningen, att det skulle ha blivit minskade arbetstillfällen. Så snart lönen
ligger över det normala på de tre nu nämnda olnrådena, måste det utsöndras
arbetskraft, och man frågar sig då, varför. det icke har blivit värre på arbets
marknaden än vad det faktiskt har blivit. Ja, det är på sätt och vis ett
bevis på det ekonomiska livets förmåga att på egen hand lösa problem på
ett sätt, son10fta blir vida bättre än vad man på förhand skulle kunna vänta
sig. Jag har ofta gjort lnig den frågan, då j ag sett på produktionssiffrorna
och tänkt på de 400 000 personer, som nu skola försörjas utöver år 1913,
var i all världen alla dessa människor ha tagit vägen. Hade vi haft ett
centraliserat samhälle och någon myndighet fått sig ålagt att portionera ut
dem, skulle den ha gått bet på uppgiften. Något dylikt ligger icke inom
människors förmåga, men det ekonomiska livet har, om det lämnas i fred,
en underbar förmåga att klara upp sådana saker. Otvivelaktigt är, att konse
kvenserna av läget hittills åtminstone icke alls blivit, vad man hade kunnat
vänta sig av de premisser, vi ha. Professor Bagge framställde bland annat
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den tanken, att lönerna i viss n1ån skulle ha betalats genom att industrien
lånat pengar för att betala sina arbetare. Det kan givetvis i vissa fall äga
rum men sannolikt icke. i någon större utsträckning. Jag kan icke se, att
det här finns nler än två olika möjligheter att förklara läget. Antingen äro
kalkylerna felaktiga eller också går processen vida långsammare än vad man
förut på nationekonomiskt håll tänkt sig. Jag tror, att det ligger en viss san
ning i båda dessa förklaringsgrunder. Jag har svårt att komma ifrån den
slutsatsen, att läget ur försörjningssynpunkt är något bättre än yad de statistiska
siffrorna ge vid handen. Det kan delvis bero på de starka strävanden till
förbättrad teknik och organisation, som inom många industrier på de se
naste åren nått ll1ycket betydande resultat. Det kan oC,kså bero på att det i
siffrorna finns någon mystisk felkälla, SOlU är omöjlig att komma åt. Jag har
på känn, att det kan finnas någon sådan felkälla, men var den ligger, kan
jag icke säga. Förklaringen ligger emellertid nog till större delen i att hela
denna process förlöper mycket långsammare än vad nationalekonomerna förut
ha antagit, och professor Bagge berörde också anledningen härtill. Ett så
dant förhållande måste nämligen framträda, när industrien och näringslivet
redan är utbyggt. Man kan då handskas ganska ovarsamt med det långa
t j der, innan det råkar i upplösningstillstånd, därför att då anläggningarna re
dan finnas, hållas de i gång och drivas i det längsta.

Emellertid bör framhållas, att läget i realiteten nog är allvarligare än
vad som synes på ytan. Professor Bagge nämnde, att arbetslösheten icke är
så förskräckligt stor utan någorlunda normal. Ja, den är icke så stor jäm
fört med 192 I och 192 2, men exempelvis fackföreningarnas statistik visar
dock högre siffror än före kriget. Vidare ha vi här i landet en mycket
stor latent arbetslöshet, som aldrig redovisas i någon statistik, nämligen bland
den uppväxande ungdomen. Jag har kommit att stå i beröring med en hel
del ungdomar i 2o-årsåldern i en förstad till Stockholm, som icke kunna få
något stadigvarande arbete utan endast ett litet 'jobb här och var. Jag har
hört liknande exempel även från andra håll, framför allt från brukssamhäl
lena. De gamla arbetarna ha arbete, men de unga ha icke kunnat få något.
I England har man lättare 'att se detta, därför att man där börjat ge arbets
löshetsunderstöd äv~n åt sådana, som aldrig haft något arbete. Denna ar
betslösa skara växer år från år men kommer hos oss icke i full utsträckning
till synes i arbetslöshetssiffrorna. Det nuvarande läget kan därför icke inne
bära någon jämvikt. Det ser för bra ut på ytan gentemot vad det verk-
ligen är. .

Min slutsats blir alltså snarast den, att reallönen antagligen skulle ligga
något högre än vad lnan skulle hålla för sannolikt med ledning av de sta
tistiska siffrorna, men den lönenivå vi ,ha kan icke vara någon jämviktsnivå,
därför att om den det vore, skulle det råda jämvikt mellan tillgång och
efterfrågan på arbetsmarknaden, vilket för närvarande icke är fallet. Jag
tror också, att det kommer att dröja mycket länge, innan de fulla konse
kvenserna av läget komma att visa sig. Situationen är emellertid ganska
gåtfull, och jag måste därför i viss mån reservera mitt on1döme.· Processen
är dock som sagt sannolikt långsammare än vi trott. Jag sade för någon
tid sedan till en av mina vänner bland bankcheferna, att om den nuvarande
situationen fortsätter i tre år, få vi börja revidera nationalekonomien, ty då
stän1mer icke den galnla lagen om tillgång och efterfrågan. Han svarade:
»Var lugn. Det går icke i tre år till». Jag är dock icke så säker på den
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saken. Kanske går det i både tre och fem och flera år, innan verkningarna
bliva uppenbara.

Som sagt, någon annan sluts~ts av det hela än att vi icke befinna oss
i något jämviktsläge, utan att vi sannolikt ha att vänta en stark pressning
på arbetsmarknaden, tror jag knappast man kan draga av de föreliggande
siffrorna.

Professor K. W'icksell: Hovrättsnotarien Wistrand nämnde, att då åtta
timmarsdagen genomfördes, skedde det en kompensation både ifråga om tim
]ön och ackordslön. Det skulle intressera mig, onl han ville nämna något
om· hur denna kompensation kom till. Skedde det under fredliga överens
kommelser emellan arbetsgivare och arbetare, eller framtvingades den genonl
strejkhot eller öppen konflikt? Det är ju ett rätt egendomligt fenonlen, att
en dylik lagstiftning skulle medföra en plötslig förändring av själva lönerna.

Hovrättsnotarien W'istrand: Konlpensationen lämnades vad järnindu
strien beträffar efter en konflikt, som varade i ungefär fem veckor. Samma
förhållande rådde inom verkstadsindustrien, under det att kompensationen i
en hel del andra industrier lämnades efter underhandlingar utan direkt in
verkan av konflikt, även om hot om dylik givetvis låg i luften.
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Det för aftonen uppställda överläggningsämnet

Det definitiva ordnandet av varldens
penningväsen

inleddes av professor Knut Wicksell, som yttrade:

Då jag fick i uppdrag att inleda en diskussion över det före
liggande ämnet, kände jag mig mycket smickrad över, att man tilltrodde
mig att i en så svår och invecklad fråga kunna säga något som vore
värt att höras. Men på samma gång måste jag erkänna, att jag på
senare tid blivit mera skeptisk eller pessimistisk rörande den hittills
varande penningteoriens duglighet att tjäna till ledtråd för vårt praktiska
omdöme. Det är sant, att erfarenheterna under kriget nog i viss mån
på ett slående sätt bekräftat en del av den klassiska penninglärans
satser - de ha ju bland annat kommit prof. Cassel att, såsom han
sj älv uppger i sin lärobok på tyska, sluta sig närmare till denna teori,
än han förut gjort - men i andra avseenden är överensstämmelsen
'mindre god. Jag tänker därvid särskilt på den uppseendeväckande pris
sänkningen efter kriget; men även den starka prisstegringen under kriget
torde kanske icke till fullo kunna förklaras på de grunder, som vi
nationalekonomer vant oss att åberopa. Det är lnöjligt, att praktikens
män här i grunden sett klarare än vi, och att vår teori alltså måste
omarbetas för att exakt kunna redogöra för så ovanliga prisrörelser,
som de här ifrågavarande - vilket naturligtvis icke hindrar, att den
kan vara bra nog för vanliga fall.

l.

Sedan England numera lyckligt och väl återgått till guldmynt
foten, finnes det väl föga tvivel om, att dess exempel efterhand kommer
att följas av övriga länder. Enligt en uppgift i tidningarna, som säges

7-25503. Nationalekon. För. Förh. I925.
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härstamma från Geneve, skulle f. n. icke n1indre än 30 olika stater redan'
ha bragt upp sin valuta till pari mot guld, eller så nära pari, att de
när SOln helst borde kunna återupptaga guldbetalningarna, där detta icke
redan skett. Hur snart övergången i sin helhet kan vara fullbordad, är .
väl mera vanskligt att förutsäga; för min del ansluter jag mig, i synner
het numera, sedan en så lång tid förflutit från inflationens uppkomst,
till deras åsikt, som anse, att man även i länder med deprecierad
pappersvaluta, om man överhuvud önskar komma tillbaka till guldmynt
foten, helst borde göra pinan kort, up'ptaga sedelinlösningen ju förr
dess hellre och icke spilla tid med försök att efterhand pressa upp
pennpingens värde. Frankrike, t. ex. vars relativa prisninvå ännu under
september stod icke fullt 4 gånger så högt som Englands eller vår egen
prisindex, borde väl när som helst kunna inlösa sina sedlar till fjärde
delen av deras guldvärde, alltså i en något högre relation än som mot
svarar dess nuvarande växelkurs; vilket enligt min mening enklast och
redigast kunde tillgå så, att fyra franska 100 frcs sedlar utbyttes mot
en sedel på 100, låt oss säga »ny-francs» eller »guldfrancs», vilken
omedelbart gjordes inlöslig mot guld till pari. Därmed sluppe man
ifrån det obehagliga minnet av den föregående' deprecieringen, och
francen hade - liksom förut den tyska marken - utan vidare åter
tagit sin ställning utåt liksom före kriget. Hur man sedan ville reglera
fordringar och skulder ino1n Frankrike i denna nya valuta, bleve natur
ligtvis dess egen angelägenhet. Detta stora och svåra, delvis t. o" m.
olösliga problem kvarstår i själva verket i alldeles samma form, eller
rättare sagt samma realitet, vilken metod för återgången till guldmynt
fot man än väljer; det är ju för resten icke löst ä,nnu, ens i de länder,
som redan övergått till guldmyntfoten eller aldrig behövt avvika från
den, såsom Förenta Staterna, England och vårt eget land. Den gene
rositet, gränsande till det narraktiga, som kommer England att förränta
och amortera sin ofantliga, under kriget åsamkade skuldbörda i en mynt
fot eller penningenhet, högst betydligt överstigande den, som härskade
vid . lånens upptagande, kan väl näppeligen bli bestående; och detsan1ma
gäller i ännu högre grad om vårt eget land, ehuru själva skuldsumman .
här lyckligtvis icke är lika betungande.

Vad de länder angår, som äro alldeles läns på guld, kunna de,
efter Genuakonferensens egen anvisning, tillsvidare åtnöja sig med den
s. k. guldväzeifoten, som redan före kriget på flera ställen med god
framgång försökts, och vilken, som bekant, består ~äri, att ett lands
centralbank, utan att formellt förbinda sig att inlösa sina sedlar med
guld, i stället förklarar sig beredd att sälj a remissväxlar på de stora
handelsplatserna till oföränderlig kurs i närmaste närheten av pari.

Jag säger sälj"a växlar, icke nödvändigtvis köra sådana till oför-
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änderlig kurs, liksom jag i det föregående endast talat om att inlösa
sedlarna med guld till pari icke om att köpa eller utmynta guld
till pari. Det kan nänlligen tänkas, att några av de'ssa länder såsom en
sista säkerhetsbarriär mot en möjligen hotande inflation (förmedelst en
ny försämring av guldets värde) skulle förbehålla sig vissa restriktioner
med avseende på importen av guld - såsom vi själva gjorde i fjor vid
övergången till guldmyntfot och fortfarande göra. - I förbigående sagt
är det skäligen inkonsekvent av prof. Cassel, när han på s. 50 av sin
bok om Stabiliseringsproblemet (utgiven i okt. 1924) säger, att »det är
ganska naturligt, om man i andra länder» än Amerika - England hade
då ännu icke övergått till guldmyntfoten - »drar sig för att binda sin
valuta vid guldet, då man ju därmed skulle göra sig helt och hållet'
beroende av den vidare utvecklingen av Förenta Staternas penningpoli
tik»; men längre fram i boken (s. 2°7-8) åberopar den bekanta skrift,
som han i fjor d. 27 mars ingav till finansministern, och däri han på
står, att vi genom att endast frigiva exporten, men icke obetingat im
porten av guld vore »i färd med att fullständigt förgäta de moraliska
förpliktelser, som vårt deltagande i Genuakonferensens resolutioner ålagt
landet.» Det är en hemsk anklagelse. Om han ändå sagt, »delvis för
gäta», ty något måste det väl ändå få gälla, att vi som första land i
Europa upptogo sedelinlösningen och gjorde exporten av guld (fast
ännu icke importen) helt och hållet fri. -:- För enkelhetens skull och för
att gäraCassel till viljes, vilja vi emellertid antaga, att sistnämnda för
behåll ingenstädes mera vidtages, och att det även för vår del i sinom
tid släppes, så att de båda grundpelarna för den klassiska guldmynt
foten: den fria in- och utlösningen av guld mot sedlar och sedlar 'mot
guld (resp. den fria utmyntningen av guld) överallt stå upprätta - lik
som före kriget.

Därmed skulle också den sedan några år förda principstriden :
värdebeständig pappersvaluta versus guldmyntfot vara tillsvidare av
blåst. Denna strid har ju också varit en högst ojämn sådan. På ena
sidan allenast några teoriens pedanter för att icke säga fantaster, på
den andra den kompakta majoriteten av förnuftigt folk, som aldrig ett
ögonblick vacklat i sin tro på guldmyntfoten såsom den enda sanna och
sunda, en åsikt som de så mycket fastare kunnat hålla på, ~om de i
regeln icke just besvärat sig med att vare sig ge eller taga skäl för
eller emot densamma.

Å andra sidan har striden icke avlupit utan en liten landvin
ning även för teoriens män - låt vara att den ännu så länge befinner
sig »in partibus infidelium». Enligt Genuakonferensens uttryckliga för
klaring ämnar man icke åtnöja sig med en naken återgång till guld
myntfoten resp. guldväxelfoten, utan skall därjämte försöka åstadkomma
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en samverkan mellan de olika staterna, varigenom själva guldets värde
skulle hållas konstant eller åtminstone alla »anormala fluktuationer i
guldets köpkraft» förebyggas. Kan detta program realiseras, och gör
man allvar därav, så vore strängt taget all avund försvunnen: de båda
mot varandra kämpande meningarna skulle gemensamt ha uppgått i en
högre syntes, den värdebeständiga guldmyntfoten.

Frågan blir då blott, hur skall detta tillgå? Härom innehåller dess
värre Genuaprogrammet mycket litet, det nöjer sig med antydningar,
vilka f. Ö. huvudsakligen gå ut på åtgärder till förebyggande aven
eventuell stegring av guldvärdet, icke motsatsen, och även Cassels senaste
bok är trots sin titel på denna huvudpunkt synnerligen mager. Han
talar visserligen om gemensamma åtgärder till förhindrande av nya för
ändringar i guldets värde, men redogör icke närmare för, hur han tänkt
sig dessa åtgärder. F. ö. söker han trösta oss med, att stabiliseringen
skall bli lättare ju fler länder, som ansluta sig till guldmyntfoten; men
detta står icke riktigt i överensstämmelse med hans egna farhågor för
en kommande guldbrist med ty åtföljande prissänkning, t.y denna fara
borde tvärtom bli större, ju fler länder som övergå till verklig guld
myntfot och göra anspråk på sin andel av guldförrådet. Jag skall där
för i det följande, så gott jag förmår, sysselsätta mig med just denna
punkt, guldvärdets stabilisering. Mina betraktelser bli självfallet aven
rent teoretisk natur och säkerligen i hög grad i behov aven komplet
tering genom den praktiska erfarenhetens iakttagelser.

II.

Guldets liksom alla andra föremåls bytesvärde bestämmes, säger
man, genom tillgång och efterfrågan. Detta är helt visst riktigt, men
själva dessa termer äro icke så lätta att klart definiera, när det gäller
guldet som ifråga om andra varor. Vi få nämligen komma ihåg, att
det här icke är tal Oln guldets värde eller pris i pengar. Detta är
under guldmyntfoten alltid konstant, såsom I : I, eller varierar blott inom
ytterst trånga gränser. Det gäller fastmera guldets pris i varor, eller
omvänt varornas pris i guld, m. a. o. den allmänna varuprisnivån. Om
efterfrågan efter guld överstiger tillgången, måst~ alla varupris, räknade
i guld, sjunka; om tvärtom tillgången på guld överstiger efterfrågan,
måste alla varupris stiga. Detta är. ju icke så alldeles barnaenkelt, men
dock lätt att inse. Tänka vi oss, att alla eller de flesta länder sam
tidigt försökte stärka sina guldförråd i hastigare tempo, än som med
gåves av den samtidiga guldproduktionens netto, ffi. a. o. försökte draga
guld ifrån varandra, så måste de alltså var för sig sträva efter en i mot
svarande grad aktiv handelsbalans, d. v. s. att sälja till utlandet mera
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varor än de köpte, för att uppnå ett tillräckligt saldo av guld. Detta
kunde naturligtvis i stort sett icke ske,. en vara kan icke säljas utan att
köpas, och de sammanlagda guldförråden kunna icke ökas utöver den
totala tillgången på guld. Men just därför skulle denna allmänna strävan,
detta ökade utbud och minskade efterfrågan efter varor medföra en fort
skridande sänkning av alla varors pris - ända till dess, vid den sålunda upp..
komna lägre prisnivån och därmed sammanhängande minskat behov av
omsättningsmedel, alla dessa länder, eller genomsnittet av dem, ansåge
sig ha nog av sitt redan innehavda förråd av guld och alltså upphörde
att efterfråga guld.

Det omvända bleve fallet, om samtliga länder av någon anledning
önskade minska sina guldförråd eller icke öka dessa så Inycket, som
den fortgående guldproduktionen medgåve eller _fordrade; följden skulle
bli en fortgående stegring av alla varupris, till dess vid denna- nya,
högre prisnivå de befintliga guldförråden befunnes lagom stora eller
t. o. m. så små, att den förstärkning av dem, som den alltjämt pågå
ende guldproduktionen medger, ansåges välkommen.

Eller om vi betrakta saken från en annan sida, som dock i grunden
kommer ut på detsamma: för att vid fri guldmarknad uppnå en inström
ning av guld måste ett land söka nedpressa sina utländska växelkurser
under den nedre guldpunkten. Från- ett enskilt lands sida kan detta ske
såväl genom en åtstramning av den inre krediten som ock genom upp_o
tagande av lån i utlandet. Gäller det åter alla länder, så bortfaller
naturligtvis den sistnämnda utvägen, och endast den inre kreditens sam
mandragning återstår. Denna kan emellertid icke ha till följd, att alla
växelkurser falla, eller att guld strölnmar in från alla länder till alla län
der, vilket vore orimligt; men i stället åstadkommer den - åtminstone
enligt teoretikernas, icke alltid enligt praktikernas åsikt - en successiv
sänkning av alla varupris, så att ingen anledning längre finnes att önska
en inströmning av guld, och kreditvillkoren alltså kunna återvända till
det normala. Omvänt, vid ett allmänt försök att få till stånd ett ut
strömmande av -guld.

Allt detta är ju ganska lättfattligt, men lämnar dessvärre intet
direkt svar på vår fråga om guldvärdets stabilisering eller tyckes snarare
besvara den i negativ riktning. I de anförda exemplen kommo visser
ligen tillgång och efterfrågan på guld till sist i jämvikt - men vid
j01'ändrade varupris och till jöl.jd av denna varuprisens förändring. Nu
åter skulle det gälla att manipulera förhållandet mellan tillgång och efter
frågan på guld så, att vCl:ruprisnivån aldrig förändrades, eller, om den
finge tendens därtill, denna tendens genast nl0tades och dreves tillbaka.
Att vilja lösa detta problem genom åtgärder omedelbart riktade på gul
det - och alltså endast indirekt på varuprisen - torde vara otänkbart.
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Det innebär visserligen icke någon logisk eller teoretisk omöjlighet, ty
efterfrågan efter guld eller behovet av guld i varje särskilt land, och
alltså i alla länder tillsamman, är helt visst, i våra dagar, en helt och
hållet konventionell sak. Den bestämmes endast och uteslutande eller
dock alldeles övervägande genom banklagstiftningen, som kan kräva en
större eller mindre kvot av guld i förhållande till bankernas sedelemis
sion eller depositioner, eller som kan tillåta eller icke tillåta utgivandet
av banksediar under en viss valör, därigenom i förra fallet motande ut
guldet ur, i senare fallet drivande in det i den allmänna rörelsen. Men
att ändra denna lagstiftning så att säga i varje ögonblick allt efter före
fallande behov låter sig icke göra och skulle väl dessutom endast ha en
ganska långsam inverkan på varuprisnivån. Detsamma gäller om de
s,tundom hörda förslagen att påverka själva tillgången av guld, genom
att allt efter omständigheterna uppmuntra eller inskränka guldproduk
tionen.

III.

Återstå därför egentligen' endast åtgärder, som direkt taga sikte
på en stabilisering' av varuprisnivån - varav guldets värdekonstans då
följer såsom ett korollarium, så länge sedlarna förbli in- och utlösliga

"mot guld - men som ifråga om guldet självt endast gå ut på att för
hindra, att ett överflöd eller brist på guld skulle kunna inverka störande
på denna stabiliseringsprocess. Innan jag ingår härpå, må först några
ord ägnas åt ett system, som visserligen icke i egentlig mening kan
kallas guldmyntfot, men dock bibehåller så mycket av denna, att sed
larna till sitt värde fortfarande skulle grunda sig på guldets värde, i det
de alltjämt in- och utlösas mot guld - ehuru i en variabel relation.
Jag syftar på amerikanaren prof. Irving Fishers bekanta förslag till en
»compensated dollar», vilket för att använda Cassels ord »går ut på, att
den mängd guld, som ligger till grund för myntenheten, ökas, då guldet
sjunker i värde, och' minskas, då guldet stiger i värde». Cassel kritiserar
denna Fishers plan, men med en högst egendomlig motivering. Han
tyckes icke betvivla dess utförbarhet, men påstår, att den »under sina
egna förutsättningar är onödig» (kurs. av mig). »En valuta» säger han,
»reglerad efter Fishers metod är i verkligheten en pappersvaluta, som
man söker hålla vid konstant köpkraft gentemot varor, och för vilken
alltså prisnivån är det verkliga rättesnöret. Har man en gång lyckats
skapa en sådan valuta, så är en reglering av guldets värde i denna
valuta en alldeles främmande uppgift» o. s.' v. I Jag förstår icke detta.
Enligt Fishers plan skulle ju sedlarnas inlöslighet med guld i vä~lande

I Stabiliseringsproblemet s. 47.
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relation just vara medlet att bibehålla valutan vid en konstant köpkraft
- hur kan den då kallas onödig? Även Cassels övriga anmärkningar
mot det Fisherska systemet synas vara av ringa betydelse, om detta blott
förmådde att lösa själva huvuduppgiften: penningvärdets reglerande.

För min del gjorde jag emellertid redan 1913 (i Ekon. Tidskrift)
kort efter framkomsten av den Fisherska planen en invändning mot den,
som jag fortfarande håller på, och som synes mig vara av helt annan
räckvidd än den Casselska\ den nämligen, a~t systemet efter all anled
ning icke skulle kunna verka, icke åstadkomma den snabba reglering av
prisnivån, som Fisher själv väntar sig därav. Metoden skulle utan tvivel
vara ytterst kraftig och snabbt verkande, ifall den tillämpades blott av
ett enda land, under det övriga länder hade guldmyntfot i vanlig mening.
Ett land, som under sådana omständigheter förändrade, t. ex. ökade,
guldunderlaget för sin penningenhet, skulle naturligtvis ögonblickligen
få se sin valuta stiga jämnt lika mycket gent emot andra länders valu
tor, de internationella prisen, uttryckta i denna nya valuta, skulle sjunka,
och detta skulle antagligen inom kort bli fallet med landets egen pris
nlva. I motsatt fall skulle det ju löna sig att presentera sedlarna till
inlösning mot guld i denna högre relation och sända guldet till utlan
det (där det kunde köpa lika mycket varor som förut)" varigenonl landets
sedelstock skulle snabbt minskas. Med andra ord: det metalliska guldet
kunde under sådana förhållanden icke nämnvärt sjunka i värde gent
emot varor, då det ju alltid kunde sändas till utlandet, där det värdera
des lika högt som förut; när nu sedlarna motsvarade mera metalliskt
guld, så måste deras köpkraft mot varor naturnödvändigt stiga o. s. v.

Men helt annat blir resultatet, om ett stort antal länder, eller t. o. m.
alla länder, skulle slå in på samma väg, vilket givetvis är Fishers me
ning, att de skulle göras. I så fall bortfölle ju samtliga de nämnda
verkningarna. En likformig ökning i alla länder av guldunderlaget för
penningenheten skulle påtagligen lämna växelkurserna och valutornas in
bördes värde alldeles oförändrade, guldet hade ingen anledning att bege
sig mera hit än dit, och någon orsak att presentera sedlar till inlösning
Ulot guld förefunnes lika litet. Den befintliga mängden av sedlar och
andra onlsättningsmedel komme alltså att lämnas i det väsentliga oför
ändrad; på sin höjd kunde det sägas, att Oln en viss mängd nyprodu
cerat guld skulle under normala förhållanden insättas i bankerna och
medföra en viss ökning av den befintliga sedelstocken, så skulle, när
detta guld nu endast finge utbytas mot en något mindre mängd sedlar,
den normala ökningen av sedelstocken i motsvarande grad förminskas
eller fördröjas; men såvida icke inläsningsrelationens stegring ·vore all-

I Även Keynes synes i sin Tract on monetary· reform icke ha fått öga på den verk

liga svagheten i Fishers förslag.
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deles exorbitant - vilket alls icke är Fishers mening att den skulle
vara - så bleve skillnaden härvidlag så minimal, att den näppeligen
kunde märkbart påverka varuprisnivån. 1 Vad som inträffade bleve i stället
helt enkelt en sänkning av det metalliska guldets värde gent emot va
rorna. Fisher torde från början ha föreställt sig, att detta värde icke
skulle påverkas av förändringarna i inlösningsrelationeri -- och i så fall
följer allt det andra i hans argumentation av sig självt. Sedermera har
han dock medgivit, att om systemet tillämpades i alla länder, skulle även
det metalliska guldets värde förändras, i motsatt riktning mot inlösnings
relationen, alltså sjunka när denna stege; han antar: med c:a hälften av
dess belopp, så att i alla fall den återstående hälften bleve verksam till
en utjämning av prisrörelsen ; men denna halvering är alldeles omotiverad,

. rent godtycklig; det sannolika är fastmer, att det metalliska guldet skulle
sjunka med (i det närmaste) hela stegringen av inlösningsrelationen,
under det att sedlarnas värde och prisnivån bleve (så gott som) opå
verkad. Å andra sidan skulle just härigenom guldproduktionen komma
under något ogynnsammare förhållanden, och dess relativa minskning
skulle naturligen till sist påverka prisnivån. Men detta vore ett långt
lärft att bleka - om någon omedelbar reglering av prisnivån genom
Fishers system kan näppeligen bli ta1. 2

IV.

En effektiv lösning av stabiliseringsproblemet måste fastmer, efter
vad jag tror, bygga på en princip, alldeles motsatt den Fisherska, alltså
icke på en förment värdefasthet (hel eller partiell) hos det metal
liska guldet utan tvärtom på det faktum - till överflöd bevisat genotn
kriget - att guldet i våra dagar icke har någon som helst självständig
värderörelse utan såsom ett mjukt vax fogar sig efter värdet hos de
penningar, med vilka det är inlösligt. M. a. o. uppgiften blir att
under och trots guldmyntfoten söka. en reglering av prisnivån medelst
bankernas kreditpolitik på alldeles samma sätt som under en pappers
myntregim utan guld. Är då detta möjligt? I ett avseende är det icke
möjligt. Under pappersmyntregimen kunde varje land för sig reglera
sin prisnivå oberoende av de övriga, om ock med uppoffrande av den
stränga växelkurspariteten. Under guldmyntfoten är detta icke längre

1: Skulle det nyproducerade guldet (under en viss tid) normalt medföra en ökning av

sedelstocken med I %, och höjningen av inlösningsrelationen likaledes vore I %, så skulle

den verkliga sedelökningen stanna vid 0,99 % (i st. för I %) vilket icke kunde ha något

märkbart inflytande på prisnivån.
2 Huruvida Fisher fortfarande håller på sin plan är mig obekant, vissa av hans ut

talanden på senare tid skulle antyda, att han övergivit den, åtminstone i dess ursprungliga

form, men andra hans yttranden tyda på motsatsen.
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möjligt. Till rättesnöre för penningvärdets och prisnivåernas reglerande
måste då fastmer, om problemet överhuvud skall kunna lösas, tagas ett inter
nationellt penningvärde, en gemensam genomsnittlig prisindex, på bästa
möjliga sätt beräknad aven permanent internationell kommission. Det
var en tid, under åren närmast efter kriget, då jag stod ganska skeptisk
gent emot denna tanke. De olika ländernas prisnivåer företedde stora
skiljaktigheter, som icke till fullo kunde förklaras genom hänvisning till
växelkurserna. Det föreföll därför tvivelaktigt, om de överhuvud någonsin
mera skulle kunna sammanfalla. Detta var också ett av skälen, varför
jag för min del motsatta tnig guldmyntfotens återinförande. Att en ut
jämning dock sedermera skett, så att t. ex. Englands, Amerikas och vår
egen m. fl. länders prisindexar, nu ganska nära sammanfalla, är i själva
verket ett rätt egendomligt förhållande. Ett lands generalprisindex är,
som bekant, ett genomsnitt aven mängd olika pris eller pri~indexar,

alla tagna i förhållande till prisen under ett viss basår, i detta fall 19 13.
Då nu priset på en och samma vara icke kan vara detsamma i två
fjärran från varandra belägna länder, utan importvarornas pris i ett land
nödvändigtvis står högre, exportvarornas pris åter nödvändigtvis lägre
än i ursprungslandet, resp. destinationslandet, och då alla dessa olik
heter icke kunna undgå att påverkas genom under tiden skedda föränd
ringar, så är det onekligen högst remarkabelt, att generalprisindexarna
fortfarande bevara samma inbördes relation som för 12 år sedan, under
basåret 1913, då de alla betecknades med 100. Så mycket bättre emel
lertid, om detta förhållande bevarar sig jämväl för framtiden, man skulle
då utan fara kunna grunda hela prisregleringen på en dylik gemensam
världsprisindex; de oundvikliga fluktuationer kring denna, som de en
skilda ländernas prisnivåer komme att förete, bleve kanske ej större, än
att de finge tagas med i köpet, såsom ett billigt offer för vinnande av
växelkursparitetens oförnekliga goda.

Det gäller alltså att för framtiden bevara denna tilltänkta världs
prisnivå eller världsprisindex konstant. Detta torde låta sig göra, men
endast förmedelst en internationell samverkan, genom en för alla länder
i vissa avseenden gemensam kredit- och bankpolitik. Jag är glad att
beträffande denna tanke - som för en eller annan av rnina åhörare
måhända tyckes sväva upp i de högre rymderna - kunna åberopa
mig på Genuakonferensens otvetydiga ord. Dess program innehåller en
sats, som även av Cassel citeras, fast han just icke gör något vidare
bruk av den, och som lyder: »Krediten skall regleras ej endast i syfte
att upprätthålla valutorna vid pari i förhållande till varandra utan ock
för att förhindra onormala fluktuationer i guldets köpkraft». I fortsätt
ningen talas visserligen om, att man icke vill begränsa centralbankernas
handlingsfrihet genom några för ändamålet fastställda regler utan alle-
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nast trygga· dessa bankers samarbete i sådana frågor, som icke beröra
de deltagande staternas regeringar»; men då regeringarna svårligen 
åtminstone ej permanent - kunna vara intresserade av ett fluktuerande
penningvärde, kan detta förbehåll icke gärna an.ses inskränka den före
gående satsens räckviddd.

Då jag på sin tid läste detta uttalande, kunde jag icke undgå att
känna en viss tillfredsställelse, ty detta är nättopp den ståndpunkt, som
jag förfäktat i alla mina penningskrifter alltsedan 1898, visserligen när
mast under förutsättning att guldmyntfoten skulle helt uppgivas. Jag
har där framhållit, att växelkursernas och den internationella kreditens
system mutatis mutandis är, vad man i mekaniken kallar ett system
med två grader frihet. Om ett lands betalningsbalans kommit på sned
och dess växelkurser avvikit från pari, t. ex. gått över pari, så kan detta
förhållande botas dels genom att landet ifråga åtstramar sin kredit, i
regeln medelst höjande av sitt diskonto - men också därigenom att de
övriga länderna relaxera sin kredit· och sänka sitt diskonto. Med andra
ord: vid sidan av den sedvanliga, konträra, mot varandra riktade diskont
politik från centralbankernas sida, som tjänar till att fasthålla växelkur
serna vid pari - och utan att förhindra denna pol{tik - kunde och borde
träda en- planmässig för alla centralbankerna gemensam och åt Sa1n1'na
håll riktad diskontpolitik, som alltså i och för sig bleve utan inflytande
på växelkurserna, men i stället tjänade till att höja eller sänka den all
männa varuprisnivån, närhelst den visade tendens att avvika från sitt
normala läge. Jag säger plan1nässig, ty naturligtvis ha centralbankerna
under den förflutna tiden mången gång utan plan bedrivit en dylik
gemensam kreditpolitik, t. ex. om och i den mån som ett rikligt tillflöde
av guld från de guldproducerande länderna förmått dem samtliga att
nedsätta sina räntesatser, utan att detta föranletts av någon verklig kapi
talökning; eller rent passivt, t. ex. nar de alla försumnlat att under en
begynnande högkonjunktur i tid höj a sina utlåningsräntor för att före
bygga ett alltför starkt anlitande av bankkrediten med ty åtföljande infla
tion. I alla dessa fall har enlellertid denna likariktade diskontpolitik haft
ett störande, icke en utjämning eller reglering .av prisnivån och penning
värdet till följd; det gäller att nu ersätta den med en gemensamhets
politik i sistnä1nnda syfte. Naturligtvis finge man härvid, för att icke
hinda den alltjämt nödvändiga, konträra diskontpolitiken, gå till väga med
en viss urskiljning. Om t. ex. en överenskommelse mellan centralbankerna,
sådan den förutsä,ttes och rekommenderas i Genuaprogrammet, vid en
viss tidpunkt skulle gå ut på en allmän höjning av diskontosatserna
för att mota en påbörjad eller hotande inflation, så borde ett land, som
på grund av sin valutas ställning normalt skulle ha företagit en sänk-
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ning av sitt diskonto, på sin höjd förmås att tills viqare avstå härifrån,
men icke tvingas att deltaga i den allmänna diskontohöjningen o. s. v.

,På detta sätt skulle, om jag icke misstar mig, centralbankerna, i
början kanske nled mindre', men efterhand med växande framgång kunna
lösa uppgiften att hålla prisnivån d. v. s. penningens och alltså även gul
dets värde konstanta eller i alla händelser förebygga så stora fluktua
tioner däri, som 'allmänt erkännas vara av ondo. Hur långt man här
vid borde gå, hur penning~ärdet härvid överhuvud borde beräknas, och
om speciellt, såsom prof. Davidson anser, vissa prisändringar icke borde
uppfattas såsom en ändring av penningens värde utan snarare såsotn ett
uttryck för dess oföränderlighet, såsom t. ex. en' prisstegring, föranledd
av varuknapphet eller omvänt en prissänkning ,i samband med en all
mänt stegrad produktivitet - är en fråga för sig och en mycket intressant
fråga, på vilken jag här icke behöver ingå, då metoden för den avsedda
regleringen i varje fall bleve densamma. Rörande hela frågan om en
prisreglering medelst bankkrediten nödgas jag f. ö. för korthetens skull
h'änvisa till mina tryckta penningskrifter (f. n. dessvärre delvis utgångna
ur bokhandeln).

v.

l\tlen, kan man fråga; hur går det i så fall med guldet, vilken roll
skulle detta spela, och skulle det icke stundom kunna sätta sig på tvären
mot den försökta stabiliseringen av' dess eget värde? Ja vad guldet
beträffar, så bleve detta onekligen vid ett sådant förfarande en skäligen
överflödig och onyttig sak, ett femte hjul under vagnen, som man hellre
kunde vara utan. Så länge det emellertid finnes kvar, blir uppgiften
naturligtvis att låta detta femte hjul så att säga löpa i plan med de
andra hjulen, så att det icke tilläventyrs välter hela skjutsen. Detta
borde också kunna ske, i alla händelser om man, inför den nya upp
gift, som centralbankerna enligt det föregående (och enligt Genuapro
grammet) skulle åtaga sig att med förenade krafter lösa, ville befria dem
från alla sådana, endast på tradition grundade bestämmelser, som icke
stå i nödvändigt sammanhang med guldrrlyntfoten. Endast skyldigheten
att vid anfordran in- och utlösa guld till pari måste givetvis alltjämt
åläggas dem i förening med fri in- och utförsel av guld, men allt Vad
därutöver är kunde, syn.es mig, lämpligen överlämnas till bankstyrelsernas
egen diskretion. Alla bestämmelser om guldtäckning, sedelvalörer o s. v.
tjäna ju, såsom ofta franlhållits, eller äro ämnade att tjäna allenast såsom
säkerhetsåtgärd för att trygga guldbetalningarna ; kan det visas, att de
för detta ändamål äro överflödiga, så ~.akna de varje raison d'etre; men

'de skulle eventuellt kunna hindra en eller annan bank från att vara med
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om en eljest önskvärd övere~skommelse av ovan antydda slag, i synner
het om den ginge ut på en räntenedsättning, och alltså möjligen kunde
föranleda ett utströmmande av guld.

Vi vilja emellertid först tänka på bankernas skyldighet att köpa
guld till pari och den därmed i sammanhang stående - ehuru i fram
tiden antagligen praktiskt betydelselösa - fria utmyntningen av guld. I den
mån övergången till guldmyntfot blir mera allmän och till sist kanske
universell, borde nämnda skyldighet icke bereda centralbankerna någon
egentlig svårighet. Guldet, såväl det redan befintliga som det nyprodu
cerade, skulle antagligen tän1ligen jämnt fördela sig över de olika län
derna, så att ingen verkligt besvärande (om än i sig själv oekonomisk)
överfyllnad av guld någonstädes uppkomme. Dock är detta icke så
alldeles givet. Enligt Ricardo skulle vid fri guldrörelse guldet (eller de
ädla metallerna) rent automatiskt fördela sig på de olika länderna efter
den relativa storleken av vart och ett lands behov av. guld. Men så
vida icke guldet på nytt tvingas ut i den allmänna rörelsen, existerar
näppeligen något kvantitativt angivbart, verkligt trängande behov av
guld. Det skulle därför kunna tänkas, att även vid fri guldrörelse ett
visst land på grund av sitt geografiska läge eller andra förhållanden rent
av bombarderades med guld, som det icke kunde göra sig kvitt eller
bringa till användning utan att ställa till inflation. I Förenta Staterna
voro för ett eller par år sedan centralbankernas alla räntebärande till
gångar nära att förvandlas i guld; och om guldtillflödet där på nytt
sätter in, måste till sist staten, så framt inflation skall kunna undvikas,
utskriva skatter för att uppköpa guld och göra de't overksamt i sina
kassavalv. Sannolikt är väl ett sådant förhållande icke under en allmän
guldmyntfot, men alldeles otänkbart synes det icke vara, särskilt i fråga
om ett mindre land såsom vårt eget. Därför borde en internationell
överenskomrnelse träffas, enligt vilken intet land behövde hålla mer än
en viss kvotdel av det vid varje tidpunkt befintliga, samlade förrådet av
guld. Överstege dess innehav av guld denna kvotdel, så skulle övriga
länder, som då alltså ipso facto hölle mindre än sin kvotdel, vara skyl
diga att på stadgade villkor uppköpa dess överflöd av guld, om det
själv önskade sälja det. Å andra sidan måste, om icke hela planen
skall äventyras, varje land förbinda sig att icke vidtaga några särskilda
åtgärder för att försälja guld, så länge dess innehav icke överstiger
nämnda kvotdel. I annat fall hotar oundvikligen inflation. På detta sätt
skulle alltså- tillgång och efterfrågan på guld rent automatiskt komma
att motsvara varandra, utan att detta, såsom före kriget, behövde fram
tvingas genom ändringar av varuprisnivån.

Vad åter den andra skyldigheten, sedelinlösningen eller guldutbe
talningarna till pari angår, som i äldre tider utgjorde guld- eller metall-
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myntfotens stora crux, så måste det medges, att den i våra dagar
ordnade och något så när fredliga förhållanden förutsatta - har fått en
helt annan aspekt. Begär man ett ärligt svar på frågan, hur mycket
guld en centralbank måste ha i sitt förvar för att kunna upprätthålla
sina sedlars lik'värdhet, och alltså inlöslighet, med guld, så kan detta
svar endast bli: den behöver intet guld alls. Den behöver tillgångar,
kuranta tillgångar för att vara solvent och likvid, men den behöver intet
guld, det finnes ingen efterfrågan efter guld - undantagandes guldsme
dernas -:- som icke lika väl kan spisas med andra betalningsnledel.
Tillvaron av länder, i främsta rummet Österrike och Indien, som före
kriget reddde sig gott med guldväxelfoten, utgör ett bevis härför. Men
vi behöva icke gå så långt, vi kunna ju blott se på vårt eget lands
penningväsen. I .den inre rörelsen använda vi som bekant absolut intet
guld. Jag erinrar mig, att när jag en gång i ett bankkontor i Lund av
någon anledning ville tillväxla mig litet guld, så befanns, att dess hela
guldkassa utgjordes av l - säger en - tjugukrona i guld. JVlen även
om den utrikes rörelsen gäller detsamma. Under de 15 åren, som före
gingo kriget, »förlorade» , som det heter, riksbanken endast vid ett till
fälle - det var efter 1907 års kris - för en tid några få miljoner i
guld, som den antagligen, om den velat, med lätthet kunnat få behålla.
Att efter krig~t dess guldkassa minskats med ett fyrtiotal miljoner,
beror säkerligen på att .riksbanksledningen gärna velat vara av med detta
guld för att få räntebärande valutor i stället. Hade den önskat behålla
guldet, så hade den endast behövt sälja eller undvika att köpa valutor.
Naturligtvis är guld bättre än osäk1'a eller värdelösa fordringar, men
denna fråga ligger - något som Cassel tyckes förbise - på ett helt
annat plan, den angår riksbanken som affär vida mer än som upprätt
hållare av valutan; den gäller för övrigt lika om alla fordringsägare,
men borde man därför kanhända uppmana alla förmögna personer att
för säkerhetens skull förvandla. 40% eller mer av sina tillgångar i guld?
Med mindre än att ett världskrig utbryter, kan en centralbanks alla valutor
eller ens någon större del av dem icke plötsligt bli värdelösa, och ett
världskrig skall väl även i värsta fall icke tillhöra de ofta inträffande
företeelserna. Skulle nu därjämte det av Genuakonferensen förordade
och, efter vad det uppgivits, redan planerade systemet träda i verksam
het, så att de olika ländernas centralbanker hölle tillgodohavanden hos
varandra, vilka även till en viss gräns finge »överdragas» - detta i

.förening med en internationell clearing - är det svårt att inse, hur
centralbankerna i och för tryggande av sin sedelinlösning eller andra
eventuella guldutbetalningar någonsin skulle kunna eftersträva någon
ytterligare förstärkning av sina kassor, än den som rent automatiskt till
föres dem genom den årliga guldproduktionens netto, Endast ett av-
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skaffande av småsedlarna i ett eller annat större land t. ex. England,
vartill dock ingen anledning torde förefinnas, skulle skapa ett verkligt
behov av guld, dels för allmänna rörelsen, dels för ifrågavarande central
bank själv, då rörelsen under tider av livligare omsättning krävde mera
guld och toge ut detta ur banken. Redan för flera år ·sedan - före
kriget - påpekade Karl Helfferich, att centralbankernas besvär med
guldet vida mindre berodde på guldbetalningar till utlandet, än på den
inre rörelsens växlande behov av guld. Tyskland hade ju också, som
bekant, redan före kriget beslutat övergå till sedlar av mindre valörer.

Långt mer torde man kunna frukta, att, därest inga särskilda åt
gärder, av d.et slag jag förut nämnt, däremot företagas, ett stort antal
länder, som behövde ekonomisera, skulle börja betrakta hållandet av ränte
lösa guldförråd såsom en alldeles 'onyttig utgift och än mer söka värja sig
mot en ökning av sina· redan innehavda förråd eller t. o. ffi. avstöta en
del därav till sina grannar, som i sin tur sökte fortskaffa detta guld till
närmaste granne o. s. v. Bleve denna tendens allmän, så måste, såsom
jag redan inledningsvis påpekade, en allmän inflation bli följden, icke
som om guldförråden bleve större - ty detta kunde ju i stort sett icke
ske -- utan emedan ett utbud utan motsvarande efterfrågan måste leda
till en fortgående sänkning av guldets och alltså stegring av varornas
wärde.

Jag står på denna punkt i en viss motsättning till prof. Cassel,
som, ehuru han, såvitt jag kan se, är av samma åsikt som jag beträf
fande guldkassornas funktionella betydelselöshet, icke desto rnindre litet
emellan framkommer med mörka spådomar om en »otillräcklig guldför
sörjning» och en därigenom hotande deflation eller varuprissänkning i
framtiden. Cassel brukar framhålla, att världens samlade guldförråd (in
begripet guldsaker) från mitten av föregående .århundrade till år 1910

ökades till det femdubbla eller genomsnittligt med nära 3 % om året i
geometrisk progression, men att det oaktat den allmänna varuprisnivån,
åtminstone för de stora stapelartiklarna, stod jämnt lika högt år 1850 som
1910 (ehuru med starka fluktationer under mellantiden). Han sluter härav,
att en om icke lika stark så dock därmed jämförlig tillväxt av såväl
guldförråd som guldproduktion ceteris jJaribus vore nödvändig redan för
att hålla 1910 års prisnivå - och a fortiori då för att hålla den nuva
rande c:a 60 % högre prisnivån (i guldländerna) - vid makt; såvida icke
utomordentligt starka åtgärder vidtagas för att inskränka bruket av guld.

Mot detta resonemang kan göras och har gjorts en hel mängd
invändningar. Ä ven om allt annat förblivit lika, så hade ju den allmänna
övergången, under just denna tidsperiod, till guldmyntfot och silvrets de
monetisering skapat ett ökat behov av guld, som icke kan väntas till
växa i samma proportion. Även den allmännare övergången från na-
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tural- till penninghushållning har verkat i samma riktning. Men härtill
kommer, att partiprisnivåns likhet 1850 och 1910 ingalunda motsvaras
av oförändrade levnadskostnader, vilka tvärtom i hög grad stegrats; det
hade säkerligen varit olnöjligt att i början av innevarande århundrade
leva 'på en penninginkomst, ens tillnärmelsevis motsvarande den, med
vilken vid mitten av 180a-talet de flesta menniskor fingo och kunde nöja
sig - detta förhållande utgör i förbigående sagt en av de svåraste
stötestenarna vid försöken att exakt mäta penningvärdet och dess för
ändringar. Slutligen är det väl så gott som säkert, att den exempellöst'
starka· utveckling på bredden, särskilt genom folkstockens oerhörda till
växt, som utmärkte senare hälften av 18oo-talet, icke kommer att fortgå:
en mängd länder såsom England, Belgien, Tyskland och vårt eget land
torde inom kort ha övergått till den stationära typen, och de övriga
länderna äro på god väg till samnla mål.

Emellertid skadar det ju icke alls att vara beredd jämväl på denna
eventualitet: guldbrist och nödvändighet att spara på guld. Ad utrumque
paratus ! Det bästa medel härtill är helt visst - såsom Cassel riktigt'
fralnhöll på Genuakonferensen - att icke på nytt driva ut guldet i all
männa rörelsen utan låta det stanna i bankerna såsom nu. Ty då i så
fall, om min föregående argumentation är riktig, bankkassorna även vid
oförändrad prisnivå utan skada kunna göras nästan hur ,små som helst,
så följer härav att någon tvingaude nödvändighet att företaga en ny de
flation och sänka den nuvarande prisnivån inte skulle inträffa, förrän
guldproduktionen blivit otillräcklig att fylla ens det industriella behovet
av guld, vilket alltså skulle börja angripa bankernas förråd och efter
hand absorbera även dessa. En dylik utveckling torde emellertid taga
århundraden i anspråk, och till och med om den ginge något fortare,
ligger hjälpen inom räckhåll. Har nämligen mänskligheten en gång vant
sig vid fördelen av ett alldeles .oföränderligt penningvärde, och kommer
den till insikt om, såsom den till sist måste göra, att den för denna för
mån ingalunda har att tacka guldet, utan åtgärder vidtagna alldeles obe
roende av guldet och för vilkas genomförande guldmyntfoten på sin
höjd är oskadlig, men eventuellt kan bli ett hinder - har den med ett
ord definitivt att träffa sitt val mellan ett stadgat penningvärde å ena
sidan och guldmyntfoten å den andra, så fil1ns det väl näppeligen något
tvivel om, att den med uppräckta händer skul.1e välja det forra alterna
tivet; eller m. a. o. silvrets för snart femtio år sedan vidtagna demoneti
sering skulle komma att efterföljas av guldets demonetisering.

.Detta torde också i grunden vara Cassels åsikt, och då jag i det
föregående, såsom ofta händer mig, flera gånger nödgats polemisera mot
honom, vill jag till sist uppläsa slutorden ur hans forra bok, Penning-
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väsendet efter 1914, i vilka jag helt och hållet kan instämma - jag
önskar jag kunde säga detsamma om allt som står i den boken -:

»Det finns en del folk som mot alla, även de mest rationellt lagda
förslag till återställande av normala valutaförhållanden resa den invänd
ningen, att det tjänar till intet att ingripa med artificiella n1edel, utveck
lingen måste ha sin gång, och endast tiden kan hela vad som nu blivit
förstört. Det är en tämligen billig visdom, som kommer till uttryck i
dylika yttranden. Den som ser närmare på valutafrågan upptäcker snart,
att det i själva verket är omöjligt både för statsmakterna och central
bankerna att undvika att utöva ett inflytande på världens penning
väsen. På något sätt påverkar man alltid utvecklingen. Finns det
egentligen någon anledning att kalla denna påverkan naturlig, då den är
dåligt genomtänkt eller dikterad av skadliga politiska inflytelser, men
beteckna den som artificiell, när den är ett led i ett planmässigt arbete
för en rationell lösning av valutafrågan. All civilisation är en strävan
att behärska svårigheter i stället för att viljelöst låta sig drivas med av
dem. I nuvarande stund hänger civilisationens framtid icke så litet på
att denna centrala vilja till herravälde får komma till sin rätt på
penningväsendets område.»

Detta är förträfflliga ord och med dem vill jag sluta.

Härefter yttrade sig:

Professor E. Heckscher: Alltsedan professor Wicksell år 1898 för första
gången gav uttryck åt sin teori om sammanhanget mellan räntefot och pen
ningvärde, har han varit den främste representanten för dem, som i teori och
praktik sökt vindicera betydelsen av ett fritt penningvärde. - Denna hans
ståndpunkt har också gjort honom till en ganska ensam motståndare till ar
betet på guldmyntfotens återinförande. Jag hade också i dag väntat att bli
tvungen att opponera på san1ma punkter, där vi förut under de sista åren
drabbat samman, men åtskilligt av hans anförande i dag innebar för mig en
mycket glädjande överraskning. Det föreföll mig nämligen, som om han nu
i någon' mån hade modifierat sin ståndpunkt. Jag vill erinra om att prof.
Wicksel1 förut framfört mycket starka invändningar mot arbetet för uppnåen
det av den situation, där vi nu befinna oss, och betecknat en återgång till
guldmyntfoten som ur alla synpunkter olycklig; men den plan, som han i dag
skisserade upp, och som har det största intresse och värde, baseras på det
läge, som nu har uppstått eller håller på att uppstå. Jag kan alltså bespara
mig en hel del av vad jag i dag tänkt säga; men i senare delen av sitt
föredrag gjorde prof. Wicksell en del anmärkningar om guldets fullständiga
betydelselöshet i systemet, som kanske i alla fall kräva åtminstone modifikation.

Det är alldeles riktigt, att det ej finns något automatiskt penningsystem,
att sålunda varje system på detta område är mer eller mindre artificiellt.
Men det finns system, som arbeta autonlatiskt ut ifrån en i sig själv artificiell
grundval, och det finns å andra sidan system, som icke ha denna egenskap.
Guldmyntfoten hör till den förra typen. Dess karaktär är icke i något hän-
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seende naturlig. Den kräver vissa nledvetna ingripanden, sonl äro ytterst
kuriösa, nlen har man en gång lagt denna grundval, opererar systeinet nled
något aven naturmakts oelnotståndlighet, vilket kan innebära både stora för
delar och stora olägenheter.

Jag tänker icke här gå igenonl hela guldmyntfotssystemet utan vill endast
peka på ett par punkter, där det är och måste förbli överlägset det systenl,
SOIU i dag har förts på tal.

Man har nlycket svårare att tUlunla på guldmyntfoten än på ett system,
som är byggt på prisindex. I guldmyntfoten finns det en bestämd mur att
hoppa över, -- lnan nlåste göra sedlarna oinlösliga - nlen i det senare
systeinet kan lnan skjuta på indextalet ett steg, två steg o. s. v., och rätt
sonl det är, är luan ute på det sluttande planet. Guldmyntfoten har vidare,
vilket prof. Wicksell icke heller dolt, en alldeles fundanlental betydelse i att
garantera utrikeshandeln en fast grtlndval för byte mellan länderna, vilket då
helt och hållet bestämnles av varuefterfrågans karaktär, där penningväsendet
alltså intar en rent tjänande plats. Det vill förefalla mig, som om guldmynt
foten hade sin ojänlförligt största betydelse just däri, att den av sig själv
skapar fastå växelkurser, i det att det uppstår guldrörelser som reaktion mot
förändringar i kurserna. Det är omöjligt att få en automatisk reglering av
växelkurserna på någon annan grundval än denna, och det förslag, som här
förts fram, förutsätter också därför vissa gemensanlma beslut av olika länders
centralbanker.

Jag trodde, att prof. vVicksell fortfarande var anhängare av fristående
prisnivåer i de olika länderna, så ordnade att varje land söker bevara sin
prisnivå konstant utan hänsyn till huru prisnivåerna utveckla sig i andra län
der; men detta ideal är absolut oförenligt med fasta växelkurser. Vill nlan
erhålla fasta växelkurser, kan nlan icke ha samnla relation mellan prisnivåerna
i olika länder under olika tider. Prof. \Vicksell påpekade visserligen, att
det råder en märkvärdig överensstän1melse för närvarande luellan förskjut
ningen i de olika ländernas prisnivåer, n1en jag tycker icke, att överensstämmel
sen är fullt så stor son1 han. angav. En förskjutning av transportkostnaderna
eller av produktiviteten mellan länderna n1åste kon1ma att innebära också en
förskjutning av växelkurserna, om nlan binder sig vid fasta prisnivåer i de
olika länderna. Olägenheten av ett sådant läge, sålunda av att icke få fasta
växelkurser, har också för mig ständigt varit den starkaste anledningen att
bekän1pa fria nationella valutor, som oundgängligen offra växelkursernas stabi
litet, även om de verkligen skulle garantera prisnivåns stabilitet.

Därför förefaller det ej heller vara mycket bevänt nled den något lös
liga plan till penningväsendets ordnande, sonl framlagts av I(eynes. Han
tänker sig, att England och Aluerika vart för sig skulle ordna sitt penning
väsen autonolut utan garanti för ett fast värdeförhållande mellan valutorna,
och att andra länder skulle få följa antingen England eller Anlerika. De
andra länderna skulle alltså bli utan inflytande på systeinet, men icke desto
nlindre skulle man gå miste om den nlest fasta grundvalen för världens eko
nomiska förhållanden, nämligen fasta växelkurser. Det system, som prof.
Wicksell här varit inne på, är då att föredraga, därför att man därnled skulle
skapa en gemensam reglering av penningväsendet för alla länder från en
central punkt. Jag är lika övertygad som han om att detta är den väg, SOIU

nlan måste slå in på, och har också konstaterat, att Genuakonferensen i det
stora hela gått på denna linje, aln än med mycket svävande formuleringar.

8-25503. Nationalekon. För. Förh. I92S.



102 NATIONALEKON01\USKA FÖRENINGEN DEN 29 OKTOBER 1925

Det är klart, att ett sådant system förutsätter ett uppgivande av de olika
ländernas autonomi ifråga om kreditväsendet, men redan n1ed guldluyntfots
systemet yar det realiter de största länderna, som utövade det starkaste in
flytandet på penningvärdet. Det var dessa länders diskontopolitik, SOIU gav
utslaget ifråga om penningvärdets utveckling, och ville de andra länderna
bevara guldmyntfoten, var deras möjlighet att skapa ett annat värde på guldet
mycket liten. Följaktligen var situationen realiter 0111 också icke till formen
icke mycket olik den, som skulle uppstå, om vi finge en gemensall1 ledning.
Men det måste än en gång understrykas, att denna centrala ledning icke
kommer att skapa ett stabilt· penningvärde i alla länder utan ett stabilt genoll1
snittsvärde, omkring vilket de särskilda ländernas penningvärden komma att
fluktuera allt efter växlingarna i transportkostnader, produktivitet och dylikt.
Vi kunna då icke, på det sätt d:r Dalen ofta påyrkat, ordna vår penning
politik efter vad son1 i varje särskilt fall är nyttigt för vårt eget näringsliv;
och detta ideal förefaller on1öjligt att realisera utan förluster av högre valör.

Även om man måste vidtaga åtgärder för att tvinga de särskilda län
derna att hålla guldkassor, som motsvara deras rimliga andel av kostnaderna,
får det icke ordnas så, att guldet förlorar sin uppgift son1 regulator' av de
särskilda ländernas penningväsen. Man bör ha kvar det tvång, son1 guld
ll1yntfoten och endast guldmyntfoten innebär, att hålla de olika länderna. inoll1
n1arginalen. De skola fortfarande riskera att förlora sin växelkursparitet och
tvingas att hålla den uppe genom att skicka guld, men de skola icke före
taga några åtgärder för att samla, resp. stöta bort guld utan hänsyn till detta.
IJet är här, ifråga 0111 att vara regulator för de enskilda ländernas penning
politik, som guldet har kvar sin gamla betydelse, och även om det är ett
dyrbart systen1, är det av den anledningen värt uppoffringen.' Däremot har
guldet förlorat sin betydelse ifråga on1 att bevara det internationella guld
värdet; Iuen denna guldets funktion var aldrig särskilt starkt genomförd, och
var i det stora hela bunden till guldcirkulationen. När man nu gjort sig av
med denna, kommer det internationella guldvärdet att vara rent artificiellt,
d. v. s. värdet kOll1mer helt och hållet att bestälumas aven överenskommelse.

För närvarande ha vi att bringa ordning i det kaos, där vi befunnit
oss de sista tio åren, och därvid har guldet faktiskt gjort nytta. Det för
hållandet, att de olika länderna ha räknat med återgång till guldmyntfoten,
har i verkligheten avhållit dem från att förstöra sitt penningväsende i så hög
grad, som eljest skulle kunna skett.

Jag tror alltså, att guldet har kva~ en uppgift, fastän naturligtvis en
luycket begränsad uppgift i förhållande till före kriget, och att n1an skulle
kunna tänka sig en provisorisk lösning i stort sett på de linjer prof. 'Vicksell
här framlagt.

Bankdirektör O. Rydbeck: I likhet med professor Heckscher vill jag
bestämt förklara, att jag ansluter Iuig till delTI, som anse, att det för världen
har varit en lycka att under dessa år ha hållit fast vid tron på att gyldmynt
foten i .alla fall var den fasta punkt, från vilken luan skulle kunna bygga
upp en ordning på penningväsendets område efter det kaos, som krigets följ
der orsakade. Jag kan mycket väl föreställa mig, att det kan komma fraln
teorier, som i vetenskaplig genomtänkthet och skarpsinnighet äro Iuera värda
än guldmyntfoten, och att på basis av dem skola kunna skapas sådana grund
valar för det fralutida penningväsendets ordnande, SOIU kunna k0111n1a att
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visa sig vara ännu bättre än guldmyntfoten. Men jag vågar dock sätta ifråga,
huruvida det verklingen skulle ha varit möjligt att med någon förhoppning
om att också uppnå resultat under de förhållanden, som nu råda, tillgripa
något nytt och oprövat. Man har ju sett, huruson1 tron på guldmyntfoten
såsom den säkraste grundvalen för ett penningväsen har bibehållet sig även
hos de länder, S0111 under årens lopp, drivits ganska långt ifrån den. Är
icke detta ett bevis så, gott som något för att guldmyntfoten verkligen trots
sin synnerligen artificiella konstruktion ändå har något av levande kraft i sig
och innebär. en genialitet, SQlll vi kanske ännu icke fullt kunna genomtränga?

Vi skola betänka, vilka påfrestningar denna tro på guldmyntfotens för
träfflighet har varit utsatt för under de sista åren. Det har nog i frälTIsta rum
met varit Amerikas ståndaktiga uppfattning om att guldet i alla fall hittills
erbjöde den bästa basen för ordnandet av ett penningväsen, son1 har gjort,
att vi alltjälnt kunna bygga upp vårt penningväsen efter kriget på guldmynt
fotens grundval. Hade Amerika börjat tveka på den punkten, fruktar jag
för att vi i dag hade befunnit oss i ett mycket värre kaos än det, som ännu
i viss mån råder. Den farhågan har ju också mycket ofta kommit till uttryck,
att Amerika skulle tröttna att lägga sig till med dessa enornla guldförråd och
icke betala dem med det pris, som enligt den amerikanska myntlagen är
fastställt för dollarn. Det är lnycket intressant att erinra sig, att Alnerika
verkligen i ett enstaka fall vägrade att göra det. Då Ryssland började släppa
ut sina väldiga guldförråd, vägrade Amerika att köpa detta guld, därför att
det var blodbestänkt. Sedan någon tid gått, hade man emellertid troligen
insett den fara, som ett dylikt betraktelsesätt aven vara, som skall tjäna
som bas för n1yntfoten, innebar just för denna Inyntfot, och importförbudet på
ryskt guld blev upphävt.

Inoln parentes vill jag erinra om vilka enorlna lnellanhandsvinster, som
under tiden gjordes på detta märkta ryska guld av dem, som icke voro rädda
för att köpa det trots dess ursprung i förlitande på att det förr eller senare
skulle komma till heders. En nation, som i mycket stor utsträckning be
gagnade sig av Amerikas puritanism, var Frankrike, som den tiden hade
stora betalningar att göra till .Amerika, och som skickade uppköpare i mängd
hit till Stockhohn och till de baltiska staterna för att köpa guld till billigt
pris, vilket i sinon1 tid sändes S0111 fullvärdig valuta till Alnerika.

Sanlma fenomen inträffade också vid ett tillfälle under kriget, då Öster
rike försökte göra sig av n1ed sin guldkassa. Vid den tiden fanns det ännu
mycket få köpare till guld. Det kunde icke skickas till' Alnerika. Jag vet,
att det bjöds ut till neutrala länder till ett pris 10 iL 2 o % under pari, men
ändå fann man inga köpare.

Guldmyntfoten har sålunda under den gångna tiden undergått mycket
starka påfrestningar, och att den har hållit, är nog, som sagt, Amerikas för
tjänst. Amerika har haft mycket stora svårigheter för detta. Då guldtäck
ningen i Amerika, d. v. s. förhållandet mellan å ena sidan guldbehållningen
och å andra sidan den utelöpande sedelnlängden plus Federal Reserve ban
kernas övriga förpliktelser, steg till 75 % och tenderade att gå över 80 %,
uppstod en mycket stark rörelse inom lalltmannakretsar i Amerika för att
lTIed anledning härav få till stånd en' diskontosänkning. ,Det var nämligen
då mycket dåliga tider för lantbruket, och genom en diskontosänkning hop
pades man kunna framkalla en större livaktighet i affärerna. Det framkomna
kravet på diskontosänkning passade emellertid icke ihop mecl Amerikas ränte
politik vid det tillfället, som troligen redan då var inriktad på samverkan
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111ed England, och England hade icke vid det tillfället kunnat företaga en
sänkning. Man vidtog då den åtgärden att låta staten i stället för Federal
Reserve bankerna taga el110t allt det guld, SOl11 därefter konl in till Alnerika,
uppgående under ett år till cirka 800 miljoner dollars. Staten släppte sedan
ut sedlar.i form av gold certificates. .En dylik sedelutgivning innebar givet
vis en ansats till inflation) nlen lnan slog på det sättet blå dunster i ögonen
på folk, sonl stirrat sig blinda på Federal Reserve bankernas rapporter. När
111a11 fick se, att guldtäckningen började sjunka, drog man den enkla slut
satsen därav, att diskontot icke borde sänkas. Genoil1 denna fullkomligt nled
vetna bluff bröt man udden av motståndet nlot den dåvarande diskonto
politiken.

Sedan har som bekant etablerats ett sådant sanlarbete 111ellan A111erika
och England, som professor Wicksell efterlyste såsom en förutsättning för att
ett på guld baserat lnyntväsen skulle få full effektivitet. De diskontoföränd
ringar, som på senaste tiden företagits i Amerika och England, torde säker
ligen ha företagits i fullt samförstånd lnellan Federal Reserve Board och
Bank of England. Den sista engelska diskontosänkningen konl dock som en
stor överraskning både för New York-marknaden och' nlarknaden i London,
och den torde ha verkat därhän, att en i Ne,y York befarad diskontohöjning,
vartill penningmarknadens läge i övrigt gav stor anledning, uteblev, troligen
av det skälet, att man i Alnerika nled hänsyn till Englands strävan att uppe
hålla sin guldvaluta, icke ville höja diskontot, så att det uppstod ett olämpligt
förhållande lnellan de båda ländernas diskontosatser.

För närvarande pågå för övrigt mycket intressanta överläggningar mellan
cheferna för Federal Reserve Board och Bank of England, och samtidigt be.
finner sig i New York chefen för tyska riksbanken, dr. Schacht. Överlägg
ningarna gå ut på att bilda ett gemensamt centralinstitut för reglering av
guldvärdet och fluktuationerna i prisnivåerna nlellan de olika länderna. Jag
har icke sett någoIl: närmare utfonnning av detta, men jag förnlodar, att det
är något i samnla stil som diskuterades redan år 19 l 4 vid internationella
handelskammarrnötet i Paris, då det huvudsakliga än1net för överläggningarna
just var etablerandet av guldcentraler [ör de stora ländernas centralbanker
för att på ett mera lättvindigt sätt kunna möta behovet av utjänlning mellan
de olika ländernas guldförråd. Man kan ju tycka, att det är för galet, att
så snart Bank of England behöver betala i guld till New York, skall guldet
lastas in på en båt och under flera dagar befinna sig på oceanen och draga
en hel del kostnader för försäkring o. dy1., och att man i stället borde kunna
finna på ett annat lika effektivt sätt för centralbankerna att utjämna sina
saldon på guld. Naturligtvis äro lugna politiska förhållanden en förutsätt
ning, så att icke vid krig en dylik gemensamt anordnad central blir tagen.
!\1en det borde väl nu under anlitande av Nationernas Förbund icke vara
o111öjligt att åstadkomnla en sådan anordning.

Professor Wicksellnänlnde som en antaglig siffra för i' vilken utsträck
ning guldproduktionen går till industriella ändamål 40 %. Denna siffra torde
under de sista åren ha varit åtskilligt större, och det egendonlliga är, att
det är icke så mycket själva den industriella konsulutionen av guld, SOln har
tagit så stor andel av produktionen i anspråk, utan det är den al1tjälnt steg
rade konsumtionen av guld i Indien. Dit försvinna otroliga mängder guld,
och då det en gång kOlnlnit dit, konlnler det i allmänhet icke därifrån. Den
stora guldkonsunltionen bottnar ytterst i en lag, enligt vilken en änka efter



DET DEFINITIVA ORDNANDET AV VÄRLDENS PENNINGVÄSEN 105

en hindu icke får ärva mera än vad hon har på sig, och n1annen ger därför
sin hustru smycken av guld eller silver för att hon skall få behålla så mycket
50n1 möjligt, om han skulle falla ifrån. Redan för några år sedan hörde jag
av Sir Henry. Strakosch, SOlU lagt grunden till Sydafrikas nuvarande mynt
systen1 och är chef för en sammanslutning av guldgruvor, att konsumtionen
av guld för andra än n10netära ändamål var 60 %, och år 1924 lär denna
siffra ha varit ännu större. För några år sedan var detta icke så förvånans
värt, därför att guld för monetära ändamål då icke var efterfrågat av så
Iuånga länder, Iuen att procenttalet fortfarande stiger är ganska n1ärkligt.
Det har därför sagts, att om guldmyntfoten bleve genomförd i alla, länder,
borde ett led i strävandena att förhindra, att en tilltagande knapphet på guld
skulle framkalla en stark deflation, vara ett försök' att få till stånd en ändring
av arvslagstiftningen i Indien. Det låter 111ycket fantastiskt, Iuen det lär ha
en fullkon1ligt verklig grund.

Jag skulle i detta samn1anhang även vilja beröra frågan on1 det guld
importförbud, varmed vi för närvarande gjort vår guldlnyntfot något ofullkom
lig. Detta förbud k0111 på sin tid till såsom ett villkor från riksbankens sida
för att den skulle överge sin förutvarande ståndpunkt, att Sverige borde vänta
med guldmyntfotens införande, till dess att åtminstone England hade återin
fört den. Dock skulle som bekant Kungl. ~1aj:t ha rätt att lämna dispens
från förbudet.

Det ifrågavarande förbudet torde rätt så n1ycket ha medverkat till den
starka nedgången i våra valutakurser. För ungefär en 111ånad sedan var så
t. ex. pundkursen nere i 18.02 och dollarkursen i 3.7° a 3 .71, under det att
parivärdena utgöra resp. 18.16 och 3.75 a 3,74, Det förefaller mig helt natur
ligt, att med guldilnportförbud så förr eller senare skulle inträffa, då utlandet
icke har tillfälle att utjä111na sina debetsaldon till Sverige genom att skicka
guld utan är hänvisat till att skaffa kronor i den allmänna n1arknaden. Blir
därvid efterfrågan på kronor större än tillgången, är det givet, att kursen på
svenska kronor pressas upp. Hade vi icke haft ett guldimportförbud, kunde
utlandet i stället ha skickat guld hit till Sverige. Nu kan man ju invända,
att Kungl. Maj:t har rätt att ge tillstånd till en dylik guldilnport, men en
sådan utväg har endast teoretisk betydelse. I praktiken är den utan verkan.
Om en bank i England har att ombesörja likvider till Sverige och av de
inkommande kurstelegrammen ser, att det icke lönar sig att köpa kronor
utan är bättre att skicka guld, och fördenskull telegraferar till en svensk bank
att skaffa importtillstånd för så och så mycket guld, är det klart, att den
engelska banken icke är betjänt med att få svar på detta om en eller annan
vecka, ja, icke ens om en eller annan dag, utan den skulle behöva besked
on1gående. Fluktuationerna på penningmarknaden ske så snabbt, och det är
så många omständig~eter förknippade med en större guldaffär, att det är all
deles otänkbart att på det sättet kunna ordna en likvid. Det vore. därför
mycket önskvärt, att guldimportförbudet upphävdes så snart som möjligt. Nu
har visserligen den sista diskontosänkningen givit en viss stimulans åt de ut
ländska växelkurserna, så 'att pundet gått upp till 18.10 och dollarn till 3,73,

men hur länge det varar, vet lnan icke. Full säkerhet få vi icke, förrän vi
också kunna använda den regulator, som ligger i en fri' guldimport. Att
däremot ha rätt att mynta guld, ~r icke lika nödvändigt. Den i England
införda guldn1yntfoten har uteslutit en sådan rättighet, och sedelinlösnings-
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skyldigheten innebär endast skyldighet för Englands bank att inlösa sina sed
lar nled guldtackor, ej lned myntat guld.

Professor Wicksell franlhöll i sitt föredrag, att Frankrike nu resolut
borde gå över till ett stabilt penningväsen genom att fastställa francens
yärde till 25 %. Utan tvivel vore detta nu möjligt, nlen olyckan är den, att
en mängd politiska svårigheter först måste övervinnas, och ju längre upp
skovet blir, desto större blir nlisstron till valutapolitiken och desto snabbare
sjunker valutan. Vad som i det nuvarande läget är lnöjligt, kan därför snart
visa sig oupphinneligt. 'Tysklands öde är därvidlag ett tydligt exempel, även
om den tyska valutans nedstörtande delvis var föranlett av alldeles särskilda
orsaker.

Det vill förefalla 11lig, som om varken Frankrike, Dannlark och Norge
eller de andra länder, som ännu icke ha gått över till guldmyntfot, ha gjort
riktigt klart för sig, hur lnycket svårare det är för deln att behärska sin va
lutas utveckling, sedan så många länder infört .guldmyntfot. Så länge så
gott som alla länder hade friå valutor, var det varje lands ensak att söka hålla
sin valuta stabil med de lnedel, SOln stodo till buds. Att hålla en valuta
stabil innebär med nödvändighet en viss tendens till deflatering, ty man nlåste
ta till någon lnarginal för att förhindra en inflation. Ingen vet direkt, i vilken
riktning utvecklingen kOlnmer att gå, och spekulationen sätter därför in såväl
för sonl enlot en stegring. Sedan emellertid ett flertal länder gått över till
guldmyntfot, blir situationen en annan. En vägran av i -affärshänseende högt
stående länder att resolut besluta sig för en övergång till guldmyntfot på
basis av det nuvarande värdet på valutan ll1åste av spekulationen tolkas sonl
ett beslut att man icke ämnar övergå, förrän nlan har uppnått den ga111la
pariteten. I annat fall vore det ju nleningslöst att vänta. Om därtill såsom
i Norge och Danmark mer eller mindre officiella uttalanden göras i san1ma
riktning, är det därmed också sagt till den stora mängden av in- och ut
ländska spekulanter i valutans höjning, att de löpa mycket liten risk att för
lora men ha alla utsikter att vinna. I Danmark har man ju dessutonl genom
övei·enskolnlnelser bundit sedelbanken vid en skyldighet att icke låta valutan
gå ned. Man får då icke heller förvåna sig över om efteråt en hel här av
köpare av denna valuta anlnäla sig, och det till sådana kvantiteter, att priset
obetvingligt pressas upp i höjden i en takt, som det icke är möjligt för det
egna landet att hejda. 1'alet om att ll1an skall gå sakta upp lned en valuta
är därför numera bara fagert tal och ingenting annat. Bara ett par dagar
efter sedan man beslutat hålla den danska kronan i 9o öre var den uppe i
93 il 94·

Det vore frestande att ytterligare gå in på själva det definitiva ordnan-
det av världens penningväsen, men jag skall begränsa mig till att endast på
peka, att förr än vi få de förpliktelser uppordnade, som olika länder ha
ouppgjorda med varandra, och förr än vi få förståelse för att en dylik upp
görelse betingar en såvitt lnöjligt fri varuutväxling mellan länderna, förr lära
vi icke kunna anse oss ha fått ett definitivt ·ordnande av världens penningväsen.

Professor W'icksell: Gentenlot professor Heckscher vill jag endast fram
hålla, att det var min fruktan för en inflation i Amerika, som gjorde, att
jag ansåg övergången till guldnlyntfot alltför farlig. För nlin del drog jag
en lättnadens suck, när riksbanken gjorde förbehållet mot den fria guldim
porten.
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När 111an på de skäl, som bankdirektör Rydheck nämnde, flyttade över
guld från Federal Reserve bankerna till statskassan, men staten i stället bör
jade utge guldcertifikat för detta guld, så kan det väl näppeligen bestridas,
att detta var ett steg i riktning nlot inflation, såsom prof. Davidson också
fralnhållit. Federal Reserve bankerna köpte icke guld lnot sedlar utan mot
sina valutor. Detta var en oskadlig åtgärd, nlen om staten tar emot guldet
och släpper ut guldcertifikat till ett belopp av ett par hundra miljoner dollars,
som skedde i fjol, måste detta pro tanto ha inflation till följd.

Beträffande Danmark och Norge vill jag framhålla, att saken icke tycks
ligga riktigt lika till för båda dessa länder. Prisindex i Danmark visar näm
ligen en ll1ycket god överensstänlmelse mellan nedgången i den danska pris
nivån och uppgången i den danska valutan. I Norge är det däremot icke
så väl, ty den norska prisnivån nlotsvarar för närvarande ungefär en kurs av
68 öre, lnedan kursen i verkligheten som bekant håller sig omkring 75 öre.
I Norge är läget därför förmodligen mycket svårare än i Danmark. Skulle
11lan råda till något, vore det väl, att Danmark ginge upp till pari, nlen att
Norge försökte en stabilisering vid högst 75 öre - helst dock i den form
jag föreslog beträffande Frallkrike, så att de nya norska sedlarna finge san1ma
guldvärde som före kriget.

Professor Heckscher: Jag tror icke, att saken ligger riktigt så gynn
samt till i Danmark, SOln prof. Wicksell tycktes tro, beroende därpå, att
Finanstidendes index uteslutande onlfattar importvaror och därför icke blir
symptomatiskt. Statistisk Departements index ger en väsentligt ogynnsaln
lnare relation nlellan växelkurs och prisnivå, och går man till levnadskost
nadsindex, blir disproportionen ännu mycket ogynnsanlnlare. Det råder fort
farande i Danmark en abnorm prishöjd i förhållande till valutans ställning,
och jag skulle taga mycket miste, Oln icke Danlnark har att gå igenonl ganska
stora besvärligheter, innan man lyckas justera prisnivån till den nuvarande
kursen. Som bekant har Keynes gjort gällande, att den engelska partipris
indexen icke ger ett riktigt uttryck för pundets köpkraft, och att det är däri
nlan har att söka Englands svårigheter ifråga om kolexporten och arbetslös
heten. Svårigheterna i England borde emellertid vara ett lekverk i jänlfö
relse med i Danmark, där valutastegringen har varit fyra a fem gånger så stor
som i England.

Bankdirektör Rydbeck: Min avsikt nled vad jag yttrade onl den danska
och norska valutan var endast att franlhålla, att sedan man mer eller mindre
officiellt har tillkännagivit, att lnan ämnar gå upp till pari och samtidigt fast
slagit en lägre gräns, under vilken valutan icke skall få gå, har man förlorat
herraväldet över den takt, i vilken stegringen skall äga rum.

Jag tror för nlin del också, att såsom förhållandena ha utvecklat sig,
är det klokast av Danmark att gå upp till paritet och därvid icke glömma
bort, att varje spekulationsförtjänst, som under tiden göres i dansk valuta,
göres på Danlnarks bekostnad. Jag tror likaledes, att det vore klokt av
Norge att stanna vid 75 öre, men jag betvivlar, att så kommer att ske.· Man

.har icke tillräckligt klart för sig, vilken enarnl påfrestning det innebär för
det ekonomiska livet att höja valutan ända upp till pari. .
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Generaldirektör K. J. Beskow: Professor Wicksel1 förklarade; att det
var fruktan för inflation, SOIU gjorde, att han år 1924 motsatte sig guldn1ynt
fotens återinförande. Under sådana förhållanden kan det ju vara ett visst
pikanteri att konstatera, att när jag föreslog guldn1yntfotens återinförande, var
det också av' fruktan för inflation. För min del har jag alltid betraktat den
psykologiska verkan av guldmyntfoten såsom huvudsak. För mig har i själva
verketvaruprisnivån varit det prin1ära och guldmyntfoten det sekundära med
let. Vid övervägandet av frågan om guldmyntfotens återinförande år 19 2 3
hesiterade jag emellertid för risker, som från åtskilliga håll anfördes såsom
oskiljaktiga från guldmyntfoten, och lät luig nöja 111ed den av riksbanken av
givna förklaringen, att guldpariteten skulle hålla,s och endast övergivas under
sådana förhållanden som eljes n1ed nödvändighet skulle hava medfört upp
givande av guldmyntfoten. Jag trodde, att förklaringen av riksbanken skulle
få den effekten, att folk skulle förstå, att det verkligen var allvar n1ed att
upprätthålla penningvärdet. När riksbanken emellertid på hösten lät kursen
på dollar något stiga, uppstod en svår oroskampanj i tidningarna, och allt
tydde på att en icke obetydlig kapitalflykt faktiskt redan hade inställt sig.
Jag försökte [ör min del lugna allmänheten genom en förklaring till statsråds
protokollet, där jag alldeles bestämt framhöll nödvändigheten för riksbanken
att se till att den uppfyllde sitt löfte, och att jag förväntade, att den skulle
använda alla medel inklusive ll1öjligheten till diskontohöjning för att bevara
pariteten. Denna förklaring hade möjligen en lugnande effekt, lllen den var icke
långvarig, och snart voro vi framme vid de dubbla dollarkurserna, SOIU väl alla
n1innas. , Den debatt, som med anledning av de dubbla kurserna fördes i riksdagen
i slutet av januari J 924, visade tydligt, vad guldmyntfoten betydde i psykolo
giskt avseende. Allmänheten torde då hava fått klart för sig, att pariteten
verkligen skulle hållas, och att guldmyntfoten började vinka i ett icke alltför
avlägset fjärran. Enbart denna debatt bragte ned dollarkursen från vill jag
n1innas 3.87 till 3.80. Risken för en ny kapitalflykt gjorde lnig emellertid
orolig, och jag avgav därför i känslan av mitt ansvar för vårt penningvärdes
bevarande någon gång i lnars månad en deklaration, som' tydligt syftade till
guldmyntfotens återinförande redan i juli r 924. Vid fattandet av beslutet
om denna deklaration stödde jag mig i mycket hög grad på de råd, SOln jag
fick av vissa nationalekonomer av facket, frän1st av professor Heckscher och
professor Cassel, vilka bestämt tillrådde en övergång. Icke ringa vikt fäste
jag vid att professor Davidson, som tidigare varit en bestän1d n10tståndare
till guldmyntfoten, började visa tecken till tveksamhet. 'Det vägde också
rätt nlycket. '

Vad beträffar risken för inflation i Förenta Staterna, hade jag vid denna
tidpunkt bl. a. genom samtalIned ledande amerikanska finansmän fått den
bestänlda uppfattningen, att man i Amerika a tout prix på ansvarigt håll
ville undvika en verklig inflation och i stället ville göra allt vad Inan kunde
för att uppehålla penningvärdet. Utvecklingen har sedermera gett n1ig rätt.
Jag tror också, att n1an kan säga, att det i grund och botten är An1erika, som
har förtjänsten av att världens penningsysten1 icke har ramlat, helt och hållet
över ända. Här helurna i Sverige ligger ju förtjänsten i stor utsträckning
hos våra nationalekonomer. Den omständigheten att man hos våra ledande
banker i alln1änhet haft förståelse för vikten av att upprätthålla vårt penning
värde har också haft stor betydelse för guldmyntfotens återställande.
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Professor W'icksell: Generaldirektör Beskow måtte ha varit mycket
säker på sina amerikanska vänner, eftersom han avgav den förklaringen, att
han som finansminister alltid skulle bevilja licens för guldimport. Jag tror
dock icke, att man får ha en så blind tilltro till Förenta Staternas avsikter
i det fallet. I officiella uttalanden har man där icke bundit sig för att hålla
prisnivån konstant, utan programmet har varit »något mitt emellan» att hålla
penningvärdet konstant och att hålla affärslivet vid sunda vätskor.
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Befolkningsfrågan
inleddes av professor Sven Brisman, som yttrade:

Jag förmodar, att mina åhörare kommit hit i förväntan att få höra
mig klargöra befolkningsfrågan ur nationalekonomisk synpunkt, och detta
skall även bliva lnin egentliga uppgift. Innan jag går in härpå, skulle
jag emellertid vilja fästa uppmärksamheten på en annan sak av stort in
tresse, nämligen den ovanligt snabba och vittgående omsvängning som
ägt rum i allmänhetens uppfattning av dessa saker. Det är blott helt
få år sedan det i den allmänna meningen togs som en självklar sak,
att allt som tenderade att hämma folkökningen var av ondo. Födelse
talens nedgång betraktades som ett sorgligt tidens tecken, och emigra
tionen framstod som en kräfta på samhället, som tärde dess kraft och
som man på allt sätt borde motarbeta. Nu söker man med ljus och
lykta efter lämpliga nya emigrationsländer, en av statliga myndigheter
organiserad emigration har diskuterats, och det torde ej vara många, som
anse en obegränsad folkökning vara det enda riktiga. Ännu märkligare
är emellertid den .ändrade uppfattningen i ett annat avseende. När Knut
Wicksell för mer an fyra årtionden sedan för första gången tog upp be
folkningsproblemet efter nymalthusianska linjer, så är det väl känt med

9-261. NationaJekon. För. Förh. I925.
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vilken förkastelsedom detta möttes ej blott ur klokhetens, men tir sed
lighetens och moralens synpunkt. Nu diskuteras frågor, som förr ej an
sågos ens kunna vidröras, som den naturligaste sak i världen, och eng
elska biskopar gå i spetsen för en agitation, som ännu helt nyss fram
stod som ytterligt förkastlig ur moralisk synpunkt. Jag skall i detta
samband inskränka mig till att framhålla, 'att detta på ett slående sätt
visar hur relativa våra begrepp om rätt och orätt, om moral och omoral

grunden äro.
Dylika omsvängningar i den allmänna opinionen kunna ofta komma

utan någon synbar yttre anledning. Var och en som studerat det mänsk
liga tankelivets utveckling vet, hur det allt som oftast händer, att män
niskornas ögon plötsligt öppnas för en sak, vars viktighet eller bety
delse de förut ej sett. Och detta sker som sagt till synes utan orsak;
»fjällen falla från deras ögon», som det heter. Med befolkningsfrågan
förhåller det sig emellertid icke på det sättet. Här föreligger en verk
lig grund för det omslag i uppfattningen, som ägt rum. För att klar
göra detta skola vi först kasta en blick på vad som kan anses vara den
nationalekonomiska problemställningen i denna fråga.

Det är en vanlig uppfattning, att nationalekonomerna i allmänhet
hysa den meningen, att det är bättre för ett land ju mindre folk det
har. En känd folkökningsentusiast vände sig sålunda för några år sedan
i en diskussion mot en uppfattning, som enligt hans sätt att fatta saken
gick ut därpå, att det varit bäst om Adam och Eva stannat i paradiset
och tillämpat tvåbarnssystem. Denna uppfattning är faktiskt ganska
vanlig. Det händer allt som oftast att man får höra, att det enligt
nationalekonomernas mening skull~ vara bättre ju mindre befolkningen
är. Och då får man gärna höra en sådan invändning som att den me
ningen kan väl icke vara riktig, ty om man exempelvis tänkte sig, att
Amerika nyss upptäckts och att blott ett fåtal vita bodde där, så skulle
deras välstånd, växa, om det kom flera dit.

Ja, detta är just vad nationalekonomien anser. Den är av den me·
ningen, att om befolkningen i ett land är för liten, så växer välståndet,
då den stiger. lYIen däremot skiljer den sig från den äldre populära
föreställningen i det avseendet, att den anser att en befolkning kan vara
för stor lika väl som för liten. ' Ibland kan ett ökat välstånd vinnas
genom en folkökning, men i andra fall kan det vinnas genom en folk
minskning.

Enligt nationalekonomiens betraktelsesätt förhåller det sig så, att
när folkmängden växer i ett mycket glest befolkat land, så medför en
tillväxt av befolkningen till en börj an positiva fördelar för välståndet..
Produktionen per huvud växer genom att en ökad arbetsfördelning, fö~

bättrad samfärdselo. s. v. bli rnöjliga. Särskilt genom industrialismens
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genombrott har detta' förhållande blivit av stor betydelse. De moderna
kommunikationsmedlen och industriella inrättningarna behöva en ej allt
för liten folkmängd för att kOlnma till full rätt. Till dessa ekonomiska
skäl komma sedan de kulturella synpunkterna och hänsynen till alla de
andra fördelar, som ett tätare mänskligt sammanboende i och för sig
medför. På detta sätt ·är en· växande befolkning ägnad att höja väl
ståndet.

Ju mer befolkningen växer, dess mer minskas emellertid de för
delar, som en ytterligare tillväxt medför, och snart nås en gräns, där en
ytterligare folkökning knappast skulle vara ägnad att utöva något nämn
värt positivt inflytande. I denna situation torde det stora flertalet av
Europas länder nu befinna sig. Deras kommunikationssystem äro ut
byggda, deras produktionsapparat likaså, och man har svårt att se vad
en ökad folkmängd egentligen skulle göra för nytta. Men ju mer be
folkningen växer, dess mer kommer de naturliga resursernas otillräcklig
het att göra sig. gällande. Så länge folklnängden är mycket liten, be
höver man ej tänka på denna sak. I den mån den växer, bli emeller
tid de bästa och mest ekonomiska naturtillgångarna tagna i anspråk,
och allt mindre givande arbetstillfällen måste tillgripas.

I början äro sålunda fördelarna aven ökad befolkning mycket
stora, medan nackdelarna äro mycket små. Ju mer folkmängden växer,
dess mindre bli emellertid fördelarna och dess större bli nackdelarna,
och småningom nås en punkt, d~ fördelar och nackdelar jämnt motväga
varandra. Vid denna punkt vinnes tydligen det största välståndet; den
kallas därför för optimum för befolkningen.

Fortsätter folk~kningen längre, så behöver detta ej betyda, att väl
ståndet sjunker. .Det betyder blott, att folkökningen som sådan är ägnad
att inverka sänkande på detsamma. Denna inverkan kan emellertid
motvägas genom tekniska framsteg och organisatoriska förbättringar. I
så fall blir välståndet konstant eller kanske t. o. m. stigande, men det
skulle stigit. ännu mer, om folkmängden varit mindre. Det är aven
viss vikt att framhäva denna synpunkt, då r:nan ofta möter den före
ställningen, att optimum ej uppnås förr än välståndet faktiskt börjar
sjunka, d .. v. s. då folkökningens välståndshämmande inflytande är så
starkt, att det överväger alla framsteg på det ekonomiska området. I
själva verket nås denna avgörande punkt redan förut, nämligen då väl
ståndet, även om det fortfar att ökas, på grund av folkmängdstillväxten
ökas saktare än som eljest skulle blivit fallet.

,Befolkningsoptimum sanlmanfaller sålunda med välståndsmaximum.
Dess motpol är befolkningsmaximum, d. v. ·s. det högsta antal vartill
befolkningen i ett land kan uppgå. Om folkökningen fortfar obegränsat,
börjar den förr eller sena~e att sänka välståndet så mycket, att dödlig-
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heten börjar stiga. Jämvikt inträder, när den stigit till jämnhöJd med
födelsesiffrorna; vi få då en maximal befolkning, men ett minimum av
välstånd. Ett dylikt välstånd råder exempelvis i vissa delar av Indien
och Kina.

De flesta nationalekonomer äro nog personligen av den meningen,
att det är bäst för ett land om folkmängden stannar vid optimum. Men
den nationalekonomiska vetenskapen såsom sådan säger intet härom: den
fastslår blott helt objektivt, att ett maximalt välstånd vinnes med en
viss folkmängd och ett minimalt välstånd med en annan. Det är emeller
tid människornas ensak, vilken av dessa punkter de välja eller om de
eventuellt önska stanna någonstädes mellan dem. Vad nationalekono
mien här som i andra fall har att göra är blott att för människorna
påvisa konsekvenserna av deras handlingssätt, och den kan yrka på
att valet bör ske lned öppna ögon och i fullt medvetande om vad det
innebär.

Före kriget syntes det emellertid vara nästan hopplöst att väcka
människorna till. insikt om detta problems grundläggande betydelse.
Frågan om befolkningens lämpligaste storlek, som kanske är det be
tydelsefullaste ekonomiska problem som finnes, blev knappast någonsin
på allvar diskuterad. Anledningen till denna likgiltighet låg huvudsak
ligen däri, att välståndet trots den enorma folkökningen alltjämt gick
framåt med raska steg. Man måste naturligtvis säga sig, att folkmäng
den ej obegränsat kunde fortfara att växa på d~t sättet, men den kri
tiska punkten syntes vara så långt avlägsen, att ingen bekymrade sig
därom.

För många nationalekonomer stod det emellertid redan före världs
kriget klart, att denna allmänna optimism knappast var berättigad utan
att en vändning var nära förestående. Den allmänna stagnation och
t. o. m. tillbakagång för välståndet, som man nu märker nästan överallt
i Europa, är ej att betrakta som en övergående efterverkan efter kriget
utan har efter all sannolikhet en mera varaktig karaktär. Fråga är, OIn

ej omslaget skulle märkts ännu tidigare, om ej kriget kommit emellan.
Den tilldragelse som framför allt öppnat världens ögon för befolknings
problemets betydelse är Förenta Staternas starka begränsning av immi
grationen. Denna åtgärd kunde emellertid ej gärna låtit länge vänta på
sig; man kunde ej gärna fortsätta med att taga emot en immigrations
ström på bortemot två miljoner om året.

Även bortsett härifrån var det emellertid redan före kriget tydligt,
att de välståndskällor, ur vilka mänskligheten dittills öst, höllo på att
sina. Dessa källor voro i huvudsak tre. Först och främst de omväl
vande tekniska framstegen, som utgjorde den främsta och avgörande
grundvalen för välståndets ökning. Vidare förekolllsten av svagt be-
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folkade transoceana länder med väldiga naturliga resurser och bebodda
av folk, som läto sig utrotas. Det sistnämnda är icke minst viktigt.
Vi kunna lätt föreställa oss hur det skulle varit, om Kolumbus vid upp
täckten av Amerika funnit det vara bebott av exempelvis sådana folk
som kineser eller hinduer. Det skulle då ej ha funnits plats för någon
eu~opeisk immigration, och nyttan av upptäckten hade varit 111inimal.
Den tredje stora välståndskällan slutligen var födelse- och dödstalens
minskning, som direkt varit ägnade att höja välståndet. Förr gick folk
ökningen till på det sättet, att det i varje familj föddes och uppföddes
en mängd barn, av vilka en stor del efterhand daga. Det är lätt att
inse -vad det måste betyda för välståndet och välbefinnandet, när detta
system började ersättas av de fåtaliga men just på denna grund bättre
vårdade och mera livskraftiga barnen. Folkökningen blev ej mindre
härigenom utan ,tvärt om; men mycket nöd och elände har därigenom
förekommits. Även de vuxnas längre livslängd har inverkat; familjer
riskera numera ej att förlora sina försörjare i så stor utsträckning som
förr. Om vi försätta oss till »spanska sjukans» värsta dagar år I 9 18,
få vi en föreställning onl hur man förr i världen hade det i det av
seendet.

Det gäller emellertid om alla dessa tre välståndskällor, att de ej
äro outtömliga. Vad den sistnämnda beträffar hava vi nu hunnit så
pass långt, att särdeles mycket ej återstår att göra. Ävan de naturliga
resurserna bereda ej samma utvecklingsmöjligheter som förr. Den bästa
jorden är överallt tagen i anspråk, och den ~vstängningspolitik,som både
Amerika och Australien bedriv~, talar sitt tydliga språk. Även om tek
niken torde något liknande gälla. När man talar härom, utsätter Inan
sig lätt för missförstånd. När man påstår, att allt tyder på att utveck
lingen även här skall kOlnma att gå saktare än förr, så fattas detta ofta
som om man menade att inga framsteg alls skola komma att ske. Något
dylikt är det ej min mening att påstå. Naturligtvis komma framsteg
alltjämt att ske, men man har stor anledning att antaga, att de komma
att bli mindre betydande än de som redan skett. Detta synes vara
fullt märkbart; uppfinningarna hava sedan flera årtionden visat en tyd
lig tendens att avtaga i betydelse. De sista verkligt »stora» uppfinnin
garna, explosionsn1otorn och den elektriska kraftöverföringen, ligga c:a
35 år tillbaka i tiden. Därefter kan man egentligen blott peka på luft·
kvävet, som dock är två årtionden gammalt, men detta har mera bi
dragit till att fylla en tilltagande brist på naturlig salpeter än att skänka
något positivt nytt. Övriga uppfinningar på den senaste tiden, såsom
radio, kunna vara tekniskt intressanta, men de hava ej haft någon större
ckono1nisk betydelse. Detta är även naturligt. Det förefaller ganska
otroligt, att det i framtiden skulle kunna göras framsteg, som i betydelse
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kunna mäta sig med dem som redan skett. Den avgörande förändring,
som industrialismen medfört, består däri att den satt naturkrafterna att
arbeta i människans och husdjurens ställe. Men detta år ju i stort sett
genomfört. . Vad som kan drivas med en naturkraft drives också med
en sådan. Vad som kan tillverkas med en maskin tillverkas också med
nlaskin. Vi kunna förbättra teknik och metoder, men vi kunna ej gärna
tänka oss något, som i betydelse skulle kunna mäta sig med den om
välvning som redan åstadkommits.

På detta sätt kunde man redan för länge sedan märka en viss ten
dens till utsinande eller stagnation hos alla de tre stora välståndskällorna,
.och även om världskriget icke kommit, skulle som nämnt effekten härav
gjort sig ganska kännbar. Det befolkningspolitiska läget är otvivelaktigt
åtminstone vad Europa beträffar sådant, att optimum för befolkningen
i regel nåtts, om man jämför den lned varje lands egna resurser. I
vissa rall har det sannolikt överskridits. Olika folk hava reagerat på
mycket olika sätt gentemot detta förhållande. En del ha ej alls brytt
sig därom. De taga folkökningen som något oundvikligt eller snarare
självklart, och de ha ej fått upp ögonen för att befolkningsfrågan över
huvud är något problem. På så sätt förhåller det sig med de slaviska
folken. Födelsetalen ligga där alltjämt mycket nära vad som är fysiskt
möjligt utan någon nämnvärd tendens till minskning. Dessa folk
synas gå med full fart mot Kinas och Indiens öde, d. v. s. mot ett
tillstånd där välståndet blir det lägsta tänkbara och där dödssiffrorna på
denna grund komma att stiga till jämr:höjd med födelsesiffrorna. Det
gör ett egendomligt intryck att se, hur man i Ryssland experimenterar
med nya samhällsordningar utan att ägna ett ögonblicks tanke däråt,
att allt vad som därigenom även i bästa fall eventuellt skulle kunna
vinnas nlåste väga fjäderlätt mot den ofantliga pressning på välståndet,
som de enorma födelsetalen utgöra. Mot den pressningen kan ingen
samhällsordning i världen stå emot. Något liknande gäller även de
sydeuropeiska folken, italienare, spanjorer och portugiser. Även där
möta vi för våra begrepp ytterst höga födelsesiffror med ringa eller
ingen sänkningstendens, utan att den allmänna opinionen på något sätt
reagerar däremot.

I de nordvästeuropeiska länderna har läget blivit ett annat. Där
har man reagerat så att säga såväl teoretiskt som praktiskt. Med det
förstnämnda uttrycket syftar jag på att ma.n överallt gripits aven känsla
av lägets allvar. . I alla dessa länder, lnöjligen med undantag av Frank
rike, har det spritt sig en växande känsla av folköverfyllnad och en
övertygelse om att detta är något mer än en tillfällig företeelse. Man
har emellertid även reagerat praktiskt genom en oavbruten sänkning
av födelsetalen.
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Dessa båda företeelser, nämligen den växande insikten om den
fortgående folkökningens nackdelar och födelsesiffrornas minskning, sam
manfalla dock icke helt med varandra. Födelseminskningen började
långt innan farhågorna för överbefolkning började göra sig gällande, och
den har helt naturligt sin 'särskilda orsak. Det är familjehänsynen, som
här äro avgörande; det är den iden 'som tränger igenom, att man icke
skall hava flera barn än man på ett tillfredsställande sätt kan försörj a.
Födelseminskningen hade därför hos de västeuropeiska folken börjat
redan före kriget, på en tid då ännu en stark folkökning framstod som
idealet för den allmänna opinionen. Emellertid förefaller det att vara
otvivelaktigt, att det senaste omslaget i den allmänna uppfattningen på
denna punkt haft en positiv inverkan på födelsesiffrorna. Dessa hava
nämligen efter kriget sjunkit med en vida starkare fart än förr. Utveck
lingen i denna riktning kan rent av nästan sägas vara revolutionerande;
man har knappast hunnit sätta' sig in i den omvälvning som skett. Så
framstår exempelvis fortfarande för det allmänna medvetandet Frankrike
som tvåbarnssystemets och barnbegrän~ningens egentliga land. I själva
verket har det emellertid redan distanserats i detta avseende av Sverige
och England, och det torde ej dröja mer än ett par år innan även Tysk
land gått under detsamma. Att i Frankrike den naturliga folkökningen
i det allra närmaste upphört beror ej på att födelsesiffrorna äro låga
utan i stället på dödssiffrorna, som nästan skulle kunna sägas vara skanda
löst höga för ett land med så hög kultur. x Alla de länder, som nu
nämnts, hålla sig med födelsesiffror på 18-20 %0. Sveriges siffra för
år 1924, 18, I I °100, är den lägsta i världen.

Den epokgörande betydelsen av den förändring som skett fram
träder emellertid ej så tydligt av de relativa siffrorna. För att rätt kunna
uppskatta densamma få vi vända oss till de absoluta talen. A v dessa
är det två, som äro av särskilt intresse när det gäller att bedöma för
hållandena, nämligen medellivslängden och födelsesiffrorna.

Så länge båda dessa siffror stiga, har man icke mycket glädje av
dem; man kan då ej draga annan slutsats än att befolkningen skall
komma att fortfara att stiga. Helt annorlunda blir det, när endera eller
båda dessa siffror bö.rja att stagnera eller gå tillbaka. Då kan man börja
draga säkrare slutsatser rörande den framtida utvecklingen.

Vad Sverige beträffar fästa vi oss då närmast vid ett förhållande
av stor betydelse, som knappast tillräckligt observerats, nämligen att
Sveriges absoluta födelsesiffror upphörde att tillväxa redan från tiden
omkring 1870-talets mitt. År 1875 hade man 136,000 levande födda,

x Jag vill här tillägga, att jag anser' prof. Wicksells i debatten framstäilda kritik av
detta mitt omdöme vara riktig. jag har här glö~t att räkna med att de relativa dödssiff
rorna i ett land med stationär befolkning måste bli högre än då befolkningen växer.
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och medeltalet för hela den efterföljande tiden stannar vid nästan precis
samma siffra eller 135,7°0. För de olika åren voro naturligtvis siffrorna
ibland högre och ibland lägre. Maximum inföll år 1887 med 140,169
- den högsta födelsesiffra som vi någonsin haft och med all säkerhet
någonsin kOlnma att få. Minitnum nåddes år 1892, 129,622. Sedan
varierade de övriga siffrorna mellan dessa båda extremer utan någon
bestämd tendens i någondera riktningen.

Då det ju knappast var att antaga, att denna långvariga stagnation
skulle komma att förbytas i en ny stegring av nämnvärd betydelse, så
skulle man på .denna grund redan för länge- sedan kunnat sluta sig till
att Sveriges folkmängd inom en ej allt för avlägsen framtid skulle komma
att upphöra att ökas. Visserligen växte under denna tid den genom
snittliga livslängden; denna ökning kunde dock ej fortgå i det oändliga,
ty någon gång måste människorna dö. Här ha vi en ganska säker håll
punkt. Enligt den sista statistiska siffran för perioden 191 I - I 5 var
medellivslängden 57,88 år. Denna kan naturligtvis i framtiden ytter
ligare höjas genom medicinska och hygieniska framsteg, men en blick
på statistiken över dödsorsakerna visar, att det härvidlag icke kan vara
så synnerligen mycket att göra. Förhoppningarna knyta sig här främst
vid möjligheten att finna ett effektivt botemedel mot lungsoten. En tänk
bar möjlighet är även kräftans effektiva bekänlpancle, men detta skulle
icke betyda så mycket för medellivslängden, då denna sjukdom i regel
skördar sina offer vid en ganska sen· ålder. Sannolikt kan väl även små
barnsdödligheten ytterligare sänkas något, men mycket mer finnes just
icke att göra. Om vi säga, att medellivslängden skulle kunna höjas
till c:a 65 år, så torde detta få anses vara ett maximum, så länge vi
hålla oss till för oss kända förhållanden. När man betänker hur stora
sannolikheterna äro för dödsfall vid en långt tidigare tidpunkt och hur
kort den återstående livstiden är för dem som uppnå denna ålder, får
man nog säga sig, att en siffra på 65 år är ganska högt tilltagen. Vi
utgå emellertid från densamma.

Vi antaga sålunda, att den framtida medellivslängden är 65 år.
Då nu, S001 vi sett, födelsetalet redan för mycket länge sedan stagne
rade vid en siffra på c:a 135,000, så kunde man på denna grund med
ganska stor bestämdhet hava. förutsagt, att vårt lands befolkning,
även om all emigration upphörde, aldrig skulle komma att överstiga
65 X 135,000 == 8,775,000 eller i runt tal nio miljoner. Om det nämligen
i ett land födes 135,000 barn per· år. och dessa sedan i genomsnitt leva i
65 år, så måste befolkningen bli precis så stor, frånsett en eventuell
emigration. Redan denna enkla· slutsats skulle varit ägnad att undan
röja många av de vanföreställningar om en obegränsad folkökning och
framtida befolkningssiffr-or på 12 miljoner eller mer, som man förr ofta
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lnötte och fortfarande möter. Sedan dess har emellertid situationen
ändrats gen01l1 att födelsesiffrornas stagnation förbytts i minskning.

Denna betydelsefulla förändring kan dateras till år 1910. Från och
med detta år har med blott ett enda undantag varje nytt års siffra varit
lägre än det närmast föregåendes. Från det gamla genomsnittet på 135,000
hava vi år 1924 kommit ned till 109,000 - den lägsta siffra vi haft
sedan år 1852. Härmed har frågan kommit i ett nytt läge. Man kan
nämligen nu med bestämdhet förutsäga, att någon gång i framtiden en
1JZinskning av folkmängden kommer att inträda. Den kommer att nå ett
maximum~ och från detta kommer den att sjunka ned till ett visst jätll
viktsläge, vid vilken den sedan konstant kommer att hålla sig.

Var kommer då detta nya jämviktsläge eller med andra ord siff
ran för vårt lands framtida befolkning att ligga? På den frågan kan
först framtiden giva ett säkert svar, men vi hava redan nu vissa håll
punkter för dess bedömande. Vi kunna sålunda tämligen säkert antaga,
att födelsetalet i framtiden i alla händelser ej kommer att bli större än
vad det nu är. Om vi tänkte oss att det stannade vid den nuvarande
siffran, 109,000, och vi fortfarande räkna med 65 års livslängd, så skulle
vår framtida befolkning bli i runt tal 7 miljoner. Nu är det" emellertid
ytterst sannolikt, att födelsetalet kommer att sjunka ännu mer. Nativi
teten är ju lägst i städer och kulturbygder och högst i mera glest be
folkade trakter, särskilt i Norrland. De lägsta siffrorna finna vi i Stock~

holm och de högsta i Norrbotten. Det är emellertid sannolikare att
man kommer att följa Stockholms än Norrbottens exempel. Skulle man
i hela landet stanna vid samma nativitet som Stockholm nu har, så skulle
vår framtida befolkning komma att stanna vid något under fem miljoner.
Den skulle sålunda bli mer än en miljon mindre än den nuvarande. För
att den skall komma att stanna vid den nuvarande nivån, c:a 6 miljoner,
skulle födelsernas antal behöva gå ned till 93,000 om året. Om födelse
lninskningen fortgår med samma fart som hittills, skulle vi redan om nio
år vara nere i denna siffra.

Detta resultat kan synas egendom~igt. För närvarande dö varje
år något över 7°,000 människor. Om det då föds 93,000, så borde,
tycker man, folkökningen komma att fortgå. Ty med hänsyn till de
medicinska och hygieniska framsteg som göras kan man väl icke tänka
sig, att dödligheten skulle komma att växa. Detta är emellertid just
vad som kommer att ske. Dödstalen äro nämligen nu abnormt låga.
De åldersklasser, ur vilka dödsfallen främst rekryteras, äro nämligen syn
nerligen små. De härstamma övervägande från 184°- och 185o-talens
små årskullar av födda, och de äro dessutom starkt m"edtagna av"denna
tids höga barndödlighet samt av 188o-talets väldiga emigration. De nya
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åldersklasser, som år för år rycka upp i dödlighetsåldern, bli emellertid
hädanefter allt större, och därmed kommer även dödligheten att växa.

Den slutsats vi nu kunna draga är sålunda den, att en tid framåt
vårt lands befolkning kommer att tillväxa. Denna tillväxt kommer emel
lertid att gå allt saktare och blir snlåningom sannolikt under en ganska
lång tid mycket obetydlig. Så nås en punkt, där all stegring upphör.
Var denna punkt kommer att ligga är ännu så länge omöjligt att säga.
Prof. Wicksell har tänkt sig' c:a 7 .miljoner, vilket förefaller sannolikt.
Säkert synes vara, att den ej kan tänkas komma att ligga Izögre än c:a
7 miljoner, men väl kan den bli väsentligt lägre. Även tiden, då denna
punkt kommer att nås, är naturligtvis ganska oviss;' den kommer väl. att
ligga ett fyrtiotal år framåt i tiden eller något sådant. I Redan långt
innan själva den yttersta höjdpunkten nås måste emellertid folkökningen
hava varit så obetydlig, att' den ej spelar någon nämnvärd roll. Därefter
inträder gradvis en sänkning av folkmängden. Denna säkning kan redan
nu med bestämdhet förutsägas; den kommer att bilda en ganska egen
artad period i vårt lands ekonomiska historia. Hur länge denna period
kommer att vara och hur långt folkmängden konlmer att sjunka, därom
veta vi ännu intet med säkerhet. Blott så mycket kan sägas, att befolk
ningen ej kan tänkas stanna vid en högre siffra än c:a 7 miljoner; men
med största sannolikhet kommer den att bli väse~tligt lägre.

På detta sätt kan man göra motsvarande beräkningar för de andra
västeuropeiska länderna. Redan nu kan det med bestämdhet förutsägas,
att ej blott Sverige utan även Norge, Danmark, England, Tyskland och
ett par .andra stater inom en överskådlig tid komma att få se sin befolk
ningstillväxt upphöra och ersättas med folkminskning. Jag har gjort en
del beräkningar av den sannolika rnaximibefolkningen i dessa länder
ävensom av den sannolika nivå, på vilken folkmängden efter folkminsk
ningens upphörande kommer att stanna. - Vid närmare betänkande har
jag emellertid funnit, att dessa siffror äro för osäkra för att hava något
större värde'. Jag bryr mig därför ej om att· anföra dem. Vi få nöja
oss med de siffror vi fått fram för Sveriges vidkommande.

När man ser på dessa, så frågar man sig ovillkorligen i yilket för
hållande de stå till befolkningsoptimum. Kommer den framtida befolk
ningen 'att bliva större eller mindre än· som är önskvärt ur sträng väl
ståndssynpunkt?

Det skulle kanske föra för långt att här närmare gå in på denna

I Sedan mitt föredrag hölls har docenten Cramer i broschyren »Besparingskommitten

och pensionsförsäkringen» (utg. av Skattebetalarnas förening) gjort en beräkning under för- .

utsättning av konstant .fruktsamhet. Enligt denna skulle befolkningsinaximum nås år 1985

och uppgå till nära 7'4 miljoner. Denna punkt kommer emellertid att föregås av c:a tre
årtionden med nästan fullständig stagnation i tillväxten.
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fråga. Det kan emellertid säg~s, att starka objektiva skäl synas finnas
{(jr den allt allmännare omfattade meningen, att vårt land redan lider av
en viss folköverfyllnad och att exempelvis en ökad emigration ~kulle .vara
ägnad att höja välståndet. För närvarande ligger säkerligen befolknings
optimum under sex miljoner. Möjligen kan i framtiden denna siffra
något höjas, men säkert ej mycket. Vi kunna ju ej öka de resurser,
som naturen givit oss.

Nu hava vi emellertid sett, att det finnes goda utsikter för att vår
framtida befolkning skall komma att hålla sig ungefär vid den ekono
miskt lämpliga nivån. Den kan naturligtvis komma att bli något större,
men det är också tänkbart att den skulle kunna bli mindre. För det
sistnämnda alternativet torde man dock icke behöva hysa några större
farhågor. Om befolkningen skulle bli för liten i förhållande till de natur
liga resurserna, skulle den nog snart 1?örja växa igen. Ett intressant
bevis härför ha vi i 1920 års födelsesiffra. Efter ett årtiondes oavbrutet
starkt fall sprang nativiteten då p~ötsligt upp till en av de allra högsta
siffror som någonsin förekommit. Kriget var slut, och man väntade sig
bättre tider. När så detta' hopp sveks, så sjönko siffrorna åter. Denna
märkliga höjning visar emellertid hur starka de latenta prokreativa ten
denserna äro. Wright säger även i sitt kända arbete om befolknings
frågan, att han ej känner något fall, där icke de förefintliga utkomstmöj-
ligheterna fullt kommit att tagas i anspråk. ,

Om man sålunda kan motse den mera avlägsna framtiden med en
viss tillförsikt, så gäller detta dock knappast om den närmaste tiden.
Vi hava ju trots födelsetalens minskning att motse en betydande folk
ökning ett par tre årtionden framåt. Denna övergångsperiod måste för
vårt lands vidkommande bli så mycket mera svårartad,. som den kom
mer att sainmCl:nfalla med en utpräglad nedgångstid för en av våra allra
viktigaste näringar, nämligen skogsbruket. De mest sakkunniga fack
männen äro ju ense om, att vi nu gå mot en tid av sjunkande virkes
tillgång. Under de närmaste årtiondena kommer därför efter. all sanno
likhet folkökningen att utöva en rätt så kännbar pressning på välståndet.
Visserligen kommer så till vida en lättnad att inträda, som för varje år
de på arbetsmarknaden nyinträdande åldersklasserna bli allt mindre. Den
absoluta minskningen av födelsetalen började ju med år 1910, och de
som blivit födda detta och senare år komma nu så småningom in på
arbetsmarknaden. Härvid är emellertid att märka, att detta i sin tur
motväges av emigrationens' upphörande och 'den tilltagande fyllnad av
de arbetsföra åldrarna, som därav blir en .följd. De närmaste två eller
tre årtiondena hava vi därför betydande svårigheter att vänta, och vi få
göra rätt så stora tekniska och organisatoriska framsteg, om vi ,skola
kunna undvika en sänkning av välståndsnivån. . Livet har emellertici en



122 NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 4 DECEl\IBER 1925

otrolig förmåga att reda ut dylika problem, och man behöver därför
knappast hysa någon starkare pessimism. Varje samhällsklass får dock
sätta sig in i att det kommer att fordras större ansträngningar och öki~t

arbete för att bevara det som vunnits. För oss tjänstemän skulle jag
vilja sammanfatta det nu sagda så, att vi icke kunna fortfara med att
begära en ny lönereglering vart femte eller vart tionde år utan att göra
mera arbete.

Härefter yttrade sig:

Fil. lic. Fabian von Koch: Det förvånade luig, att professor Brisman
så bestämt ville hävda omöjligheten av att vi under de närmaste decennierna
skulle kunna få en teknisk utveckling av samma hastighet, sonl vi tidigare
haft. Är det icke över huvud taget ganska svårt att spå något om möjlig
heterna till tekniska framsteg? Atomforskningen visar ju dock,· synes det mig,
att det icke kan anses otänkbart, att det i framtiden kan bli en liknande
teknisk revolution som under 18oo-talet.

Huvudsaken i professor Brismans anförande var emellertid, att nlan
lnåste räkna med 1IlÖJligheten att luan. vid växande befolkning icke kan erhålla
samma välstånd per individ räknat SOlll tidigare. De frågor som då upp
komma äro dels vilken storlek på befolkningen som är luest önskvärd, dels
huru en sådan storlek skall åstadkommas. Bägge dessa frågor innefatta såväl
nationalekonomiska sonl etiska moment.

Beträffande den senare frågan ha olika luedel föreslagits. Malthus själv
förordade försenade äktenskap och återhållsamhet inom äktenskapet (moral
restraint), och sedan har ny-malthusianismen kOlnmit med förslag om min
skande av fruktsamheten genonl användande av härför tjänliga metoder.

Är det, skulle jag vilja fråga, ej på tiden, att på ett mera vederhäftigt
sätt, än SOIU hittills vanligen varit fallet, ställning tages till frågan, om och i
så fall under vilka förutsättningar och på vilket sätt frivillig barnbegränsning
är etiskt berättigad? I England har nyligen utkommjt en liten bok, The
Bthics of Birth Control (Macnlillan; 20/6 d.), utgiven avenkommitte, vilken
som medlemmar räknade såväl högkyrkliga SOIU frikyrkliga, såväl läkare sonl
nationalekonomer, och över vilken biskopen av Winchester presiderade som
ordförande.

Även här i Sverige bliva nog de etiskt och religiöst betonade skyldiga
att förr eller senare bilda sig en uppfattning i denna fråga och taga ställning
för eller emot.

Professor K. W'icksell: Professor Bris111an yttrade bland annat, att den
franska dödligheten vore »skandalöst hög». Jag tycker, att detta omdöme är
något strängt - Iuan gör den väl icke högre än man nödgas få den - men
jag tror dessutom, att själva faktum icke är riktigt. Den franska dödligheten
är för ögonblicket omkring 17 % och är alltså åtskilligt högre än Sveriges,
luen å andra sidan har Frankrike länge haft en stationär befolkning, vilket
medför, att dödlighetssiffran blir skenbart högre just på grund av det förhål
lande, som professor Brisluan riktigt anmärkte, att de högre åldrarna bliva
relativt starkt besatta. Onl vi hade haft en stationär befolkning lika länge
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som Frankrike, och om dödligheten inom valje särskild åldersklass vore den
samma som nu, skulle resultatet bliva en genolnsnittlig dödlighet ungefär lika
hög som Frankrikes. Ifråga Oln barnadödlighet har ju Frankrike en något
högre siffra än vi, men i det fallet intaga vi jämte Norge och några få andra
länder en exceptionell ståndpunkt.

Med all respekt för de som jag tror riktiga överslagsberäkningar, SOlTI
professor Brisman gjorde, vill jag dock anmärka, att jag för min del icke åtar
mig någon garanti för en definitiv befolkning på sju Iniijoner; men jag 'skulle
gärna se, om någon av våra många duktiga statistici ville åtaga sig denna
fråga och göra några sannolikhetsberäkningar för framtiden; de sitta ju inne
med mycket större tekniska förutsättningar för dylika beräkningar än vi andra.
Den kände engelske statistikern professor Bowley framlade i tJol i Economic
Journal en del beräkningar under olika förutsättningar. Bland annat utgick
han ifrån att dödlighet, emigration och nativitet skulle vara desamma som nu,
och han räknade då ut, att storleken av Englands befolkning skulle ha nått
kuhnen redan år 1941 för att därefter börja sjunka. Man kan naturligtvis
icke med visshet spå något om framtiden, men med hjälp av vissa plausibla
förutsättningar borde man kunna komma till ganska goda slutsatser.

Ser man på tab. 1 l i Statistisk årsbok, som anger befolkningens för
delning i åldersklasser, och följer diagonalerna i tabellen, finner man storleken
av varje fem- eller tioårsklass för fem resp. tio år sedan, då den alltså var
fem resp. tio år yngre än nu, och man kan därav räkna ut hur stor varje
sådan grupp bör bli efter ytterligare fem eller tio år o. s. v. Man finner
exempelvis därav, att den stora ökning av befolkningen, som har ägt rum i
Sverige under de sista tio åren - c:a 350,000 personer - ingalunda för
delat sig jämnt över alla årsklasser, utan koncentrerat sig på de mellersta
årsklasserna, mellan 15 och 50 år. Åldrarna över 50 år ha endast ökats
obetydligt, och åldrarna under 15 år ha rent av minskats. Detta torde ge
klaven till åtskilliga förhållanden för närvarande. Att ungdomen icke kan
kon1ma fram utan får gå utan sysselsättning beror på att de närmast högre
åldrarna ha blivit så talrikt besatta, att de fylla ut allt och icke vilja gå ur
vägen för ungdomen.

Å andra sidan är det naturligtvis i och för sig en mycket gynnsam
ställning detta, att just de kraftigaste åldrarna äro så högt besatta, under det
att de icke närande eller mindre närande icke ha växt alls och relativt av
tagit i antal; lTIen tänker man sig en mansålder fratnåt i tiden, blir det icke
så förmånligt. Då komlna sannolikt åldrarna under 5° år att vara mindre
än nu, medan åldrarna över 50 år ha växt lned kanhända 50 96.

Om emellertid en statistiker ville visa oss, vilka siffror man utifrån
vissa hypotetiska förutsättningar har att räkna n1ed, tror jag, att detta skulle
vara av stor vikt både ur ekonomiska och andra synpunkter. Det måste
nämligen ha stor betydelse att veta, hur stor befolkningen i olika åldersklasser
kan väntas vara om 10, 20 eller 30 år, lnen sådana beräkningar ha statistici
här i Sverige, så vitt jag vet, aldrig brytt sig om att göra. Exempelvis är
ju frågan om nya skolbyggnader ävensom lärarkårens rekrytering i hög grad
beroende på huru lnånga barn som väntas komma i skolorna, och även för
byggnadsverksamheten i det hela skulle naturligtvis dylika beräkningar ha stor
betydelse.
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Fil. lic. von Koch: Tilläggas bör kanske, att det ju är nlycket annat
än frågan om befolkningens storlek i förhållande till näringsutrymmet, som
vid bedömandet av de ny-malthusianska metodernas berättigande bör beaktas,
t. ex. frågan om hustrurnas och barnens hälsa. I England har det väsent
liga skälet för mången att föra fram saken varit en önskan - icke att få
ett mindre antal barn - utan att få sunda barn, att få barnen födda med
lämpliga lnellanrum. För den, som har läst en så allvarlig skrift som den
svenska »Förbannelsen i äktenskapet», framstår den synpunkten såsom ganska
viktig.

Slutligen vill jag säga, att det finns vissa tecken, som tyda på att även
i de nordiska länderna dessa frågor börjat behandlas något mera öppet och
renhjärtat, än vad tidigare skett. Jag tar som ett färskt exempel Aftenposten
för den 28 november i år - ett lördagsnunlmer avsett att gå ut i 75,000
exemplar - där en lång artikel publicerats av professsor Brandt om »Kvin
delig hygiene», vilken artikel behandlar ett flertal olika spörsn1ål, däribland
också detta. Jag skall be att få citera ett litet stycke. för att visa, huru denne
lnan ser problemet:

»Saa tilslut et par ord onl svangerskapsregulering, hvilket sp0rsmaal
overalt diskutteres mere med f0lelse end med sakkundskap og lat mig si det
- med sandfrerdighet. De fleste bekje~lder nled lreberne, men hvorledes hand·
ler de selv? Mennesket adskiller sig fra planter og dyr bl. a. derved, at det
kan gj0re sig til herre over instinktet og de ydre omgivelser. Derfor kan
det leve i alle zoner og efter olnstrendighetene regulere hyppigheten og an·
tallet av sine f0dsler. Svangerskapsregulering er en verdensbevregelse, sonl
gaar sin gang, hvor lneget der end snakkes. Uten "den viI verden overbe
folkes ; der kan ikke skaffes tilstrrekkelig mat, hvis i ekteskapene kvindens
produktionsevne skal utnyttes til det yderste.

Svangerskapsregulering bunder i 0konomien og ansvarsf0lelsen.
Raad og veiledning i svangerskapsregulering s0kes av de beste og

etisk henseende h0iest staaende kvinder.»

Docenten K. A. Edin: Såsom statistiker skall jag be att f-örst få säga
ett par ord med anledning av professor Wicksells yttrande om lämpligheten
av att göra kalkyler rörande befolkningens tillväxt under de närmaste åren.
Professor \Vicksell nämnde, att professor Bowley gjort en del beräkningar för
Englands del. I början av detta år har även professor Yule meddelat lik
nande beräkningar vid sitt presidentanförande i Royal Statistical Society.
Värdet av dylika beror givetvis på vad man åsyftar, och om det är meningen
att kalkylera för en helt kort period, som professor Wicksell närmast tyckes
avse, blir det en helt annan sak än att som Yule företaga beräkningar för
ett par människoåldrar för att visa, när stationära förhållanden antagligen
inträda. Jag vill dock härvidlag framhålla, att man alltid har en mängd fak
torer att räkna med, som äro ganska komplicerade i sitt inbördes samspel.
Först och främst förmodar jag, att man måste taga till utgångspunkt, att
födelsefrekvensen eller rättare sagt den äktenskapliga fruktsamheten skall vara
ungefär "denSamlna som nu. Vad dödligheten beträffar, tycks det ju i all
111änhet vara så, att en viss äktenskaplig fruktsamhet är på det närn1aste för
knippad med ett visst mått av barnadödlighet. Om nlan undantar Frankrike,
förhåller det sig nämligen så, att med nedgående äktenskaplig fruktsamhet
följer låg barnadödlighet, lnen vilket sonl är det priluära eller det sekundära
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är det icke lätt att få klart för sig. Frågan Oln emigrationen är vidare en
mycket viktig faktor att räkna med. Dödlighetsproblemet är visst icke så
enkelt, som professor Brisman syntes uppfatta det. Han rörde sig n1ed medel
livslängden, som är en mycket komplicerad faktor. I själva verket är det ju
så, att begreppet medellivslängd bara är ett mycket grovt surrogat för en
mycket komplicerad dödlighetsbild.

I alla fall' är det klart, att det skulle vara av intresse att även för Sve
riges del få några beräkningar gjorda liknande Bowleys eller Yules, vilka så
vitt möjligt toge hänsyn till alla faktorer, son1 finnas att räkna med. Jag för
min del har alltid tyckt, att docenten Wicksell på grund av sin speciella
lnatematiska skolning skulle vara den lämpligaste att utföra sådana beräk
ningar, men jag har nu i ett av de sista häftena av Statsvetenskaplig Tid
skrift sett, att han förklarar deras betydelse i hög grad överskattad. För min
del fruktar jag också, att man skulle få räkna med så n1ånga okända faktorer,
att resultatet ej bleve synnerligen vägledande. Diskussionerna Oln sju eller
fem miljoners folkmängd ha åtminstone för mig ganska liten konkret innebörd.

Ehuru födelsetalet eller kanske riktigare sagt den äktenskapliga frukt
samheten gått starkt tillbaka i 'Sverige under de senaste åren, så har professor
Brisman naturligtvis' rätt uti, att under den närmaste tiden är det ändå en
bekymmersam sak att skaffa arbete åt alla de unga, som nu hålla på att
växa upp, särskilt som emigrationen har avstängts. J ag skulle en1ellertid vilja
påpeka, att just detta förhållande kommer sannolikt att i sin mån verka ytter
ligare accelererande på fruktsamhetens nedgång. Man ser givetvis mycket
subjektivt på denna sak och ser den icke alls ur nat~onell synpunkt utan ur
synpunkten av sin egen och sin familjs välstånd. Om de ekonomiska för
hållandena fortfarande komma att ställa sig lika tryckande, får man nog räkna
med, att sedan nedgången i fruktsamhet en gång kommit i farten, kommer
den också ytterligare att göra sig gällande. För min del vill jag på det allra
livligaste ansluta mig till licentiaten von Kochs synpunkt, att frågan om den
frivilliga barnbegränsningen är ett spörsmål, som etici och teologer i hög grad
borde intressera sig för.

. Särskilt med anledning av licentiaten von Kochs anförande skulle jag
vilja framhålla, att jag tror, att nlan i England haft särskilda skäl att söka
bringa ned sin fruktsamhet. England hade ännu vid sekelskiftet liksom Frank
rike en anmärkningsvärt hög spädbarnsdödlighet. Professor Brisman sade,
att Frankrike hade en skandalöst hög dödlighet, och specialiserar man det
till en skandalöst hög spädbarnsdödlighet, torde man nog kunna säga, att
omdömet icke är för starkt, just därför att :Frankrike har en så låg äkten
skaplig fruktsamhet. Även England hade emellertid som sagt ännu så sent
som vid sekelskiftet en mycket hög spädbarnsdödlighet. Man har n1ycket dis
kuterat varpå detta kunde bero och bl. a. hänfört orsaken till barnepidemier,
sonl man icke riktigt kände till. Det ann1ärkningsvärda är, att n1edan den
engelska dödligheten i övrigt gick lnycket starkt tillbaka mot slutet av 1800

talet, gällde detta icke spädbarnsdödligheten. I sammanhang lned fruktsaln
hetens tillbakagång har den emellertid även här gått avsevärt tillbaka.

I förbigående skulle jag vilja anföra en ganska belysande kuriositet i
detta hänseende. Spädbarnsdödligheten har alltid förr i de stora europeiska
länderna varit mycket känslig för starka värmevariationer. Under lnycket
varma somrar har dödligheten alltid stigit mycket kraftigt i höjden. Exem
pelvis steg den 19 1 I kolossalt i de engelska storstäderna, men år 192 I, son1
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hade en lika varIn sommar, uteblev denna stegring, något som måste "förkla
ras på så sätt, att mödrarnas omsorg om sina spädbarns uppfödande i allra
högsta grad tilltagit under den mellanliggande tiden samtidigt med fruktsam
hetens tillbakagång.

Här möter också ett annat problem, nämligen det nära sambandet icke
allenast luellan den äktenskapliga fruktsamheten, alltså mest konkret uttryckt
tätheten mellan barnsängarna, och spädbarnsdödligheten, utan även mellan
barnafödandet och moderns hälsa. Man kan i detta hänseende också peka
på ett ganska egendomligt förhållande beträffande England, nämligen att de
gifta kvinnorna i fruktsaluhetsåldrarna, i skarp Iuotsats till vad förhållandet
är exempelvis i Sverige, förete en åtskilligt högre dödlighet än de ogifta,
särskilt hög barnsängsdödlighet. Det ser ut, som om det vore något galet
ställt med stora grupper av engelska arbetarhustrur, och en fördjupad upp
fattning av barnafödandets och familjbildningens hela probleln kommer natur
ligtvis att få genomgripande följder, ej luinst demografiskt sett.

Vad föräldrarnas förhållande till spädbarnet beträffar skulle jag i detta
samn1anhang vilja peka på ännu ett land, där ännu tills tiden före kriget och
för övrigt allt fortfarande i detta avseende råda rent skandalösa förhållanden,
nämligen Sydbayern. Spädbarnsdödligheten i de katolska delarna har där
varit oerhört hög, beroende helt enkelt därpå, att mödrarna icke vilja ge sina
barn di. Det har varit en så utbredd folksed, att man nästan ansåg det
vara skamligt att ge di. I ett område, som faktiskt räknas som ett kulturom
råde, rådde bara för något över 5o år sådana förhållanden, att man trots en
mycket hög fruktsamhet hade en lägre nettofruktsamhet, d. v. s. antal barn
som finnas kvar efter första levnadsåret, än i andra områden, t. ex. de pro
testantiska delarna av Nordbayern, med mycket lägre fruktsalnhet. När det
går så långt, kunna icke gärna några avvikande meningar anmälas bland för
nuftiga människor, föreställer jag mig. Då .är ju barnafödandet något rent
djuriskt i sin allra sämsta mening.

Å andra sidan är det klart, att man kan gå till den motsatta ytterlig
heten, och frågan är, om icke därvid lika fula sidor kunna k01ll.1na till synes
- jag bortser helt och hållet från den sexuella frågan. Jag syftar på det
förhållandet, att personer, som ha det bra och tillhöra en sund och kraftig
statu, på grund av något slags överförfining icke alls vilja besvära sig med
att ha barn eller med högst ett barn. Att sådana förhållanden varit rådande
på sina ställen både i Frankrike och Förenta Staterna är det väl icke något
tvivel om. Jämför man Frankrike och Tyskland, torde man väl ändå kunna
säga så mycket, att en god del av den framåtanda, som har kännetecknat
rryskland och sonl naturligtvis varit något både på ont och gott - den ut
löste i hög grad världskriget - ändå har varit en hävstång till ett framåt
skridande, som aldrig skulle ha kunnat tänkas, om det icke fötts så mycket
barn i Tyskland. I stora trakter av Frankrikes landsbygd hade i stället fixe
rat sig som ett fast system, att man icke skulle ha mer än ett barn eller på
sin höjd två. Man ansåg det till och med löjeväckande att ha flera barn.
Det blev därigenom en slags rentierkänsla, SOUl medförde, att dessa befolk
ningsgrupper icke ville sträva så mycket för att få ut mera av sin jord. Pro
fessor Brisman talade om att Frankrike var ganska tätt befolkat, men det
finns dock vissa trakter av landet, jordbruksdistrikt med mycket god jord,
där tysk driftighet skulle ha kunnat utvinna mycket mera av jorden.

En synpunkt, som professor Brisnlan icke fullföljde,. var frågan om be-
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folkningens fördelning mellan olika länder. Om de högst stående kulturlän
derna få en helt och hållet stationär .befolkning, under det att en hel del
andra mindre högt stående länder alltjämt fortsätta att skaffa fram barn. i
oändlighet, kan det givetvis medföra ganska obehagliga följder, även krig
o. dyl. Det är för övrigt icke endast här, som man kommer över från den
kvantitativa till den kvalitativa frågan, utan även beträffande varje folk för sig.
Det är naturligtvis en mycket betänklig sak, att ännu så länge är det de kul
turellt högst stående, som mest ha genomfört barnbegränsning, under det att
de lägst stående .icke göra det i någon nämnvärd grad. Här möter natur
ligtvis ett stort och viktigt problem, som ju särskilt rasbiologerna ha sysslat
med. Jag skall för min del endast nämna ett par ord härom. Egendomligt
nog vet man ganska föga om· denna sak, då man har mycket litet säkert
statistiskt material att bygga på. Man har emellertid beträffande England
stark anledning att antaga, att någon nämnvärd skillnad i fruktsamhet icke
där existerade förrän kanske på 1860- eller 187 o-talet. Man har vidare an
ledning antaga, att denna skillnad åtminstone beträffande över- och under·
klass på senaste tiden har minskats, som ju helt naturligt är. Sådana åsik
ter sprida sig givetvis mycket hastigt från överklassen till de lägre klasserna.
För närvarande förmodar jag, att man skulle kunna säga som sannolikt, att
denna rörelse till barnbegränsning i första hand har gripit omkring sig i den
högre arbetarklassen, medan den däremot är betydligt mindre utvecklad i den
lägre arbetarklassen, och vad värst .är allra minst inom den allra lägsta klassen,
själva bottenskiktet. Detta sista är givetvis en mycket betänklig utveckling.

Jag har hållit på med en undersökning av den äktenskapliga fruktsam
heten och barnadödligheten i Stockholm under åren 1919-1921 n1ed använ
dande av 192 o års folkräkningsmaterial och självdeklarationerna. Av det
preliminära resultatet ser det ut, som om förhållandet snarast skulle vara det
för närvarande, att av de högre klasserna och medelklassen - gränsen har
satts vid 5 000 kronors inkomst - medelklassen skulle ha den lägre frukt
samhet~n. Beträffande arbetarklassen är saken fullkomligt klar. De som ha
en inkomst under 3 000 kronor ha en ofantligt mycket större fruktsamhet än
de som ha högre inkomster, och detta förhållande innebär givetvis något
sorgligt.

Vad orsakerna till den äktenskapliga fruktsamhetens nedgång, beträffar,
skulle jag utom de rent ekonomiska och psykologiska faktorerna även för stor.;
städernas .vidkommande vilja särskilt peka på bostadsfrågan. Det förhållandet,
att bostadsutrymmet med naturnödvändighet måste ställa sig ganska knappt i
storstäderna samtidigt med att levnadsanspråken där alltid bliva större, har
säkerligen också varit en faktor av betydelse. Naturligtvis har, som förut
framhållits,. också det förhållandet inverkat, att i den mån barnadödligheten
avtagit, har nettoantalet barn, som bli kvar i familjen, blivit lika stort som
förr i världen,. då det föddes flera barn.

Fil. dr G. Dalen. Professor 'Brismans inledningsa~förande var :syDner~

ligen intressant, och i många avseenden skulle jag vilj~ jnstämma i vad han
yttrade. Det hela föreföll mig emellertid vara något· för pessiml·stiskt. lagt,
och jag vågar för min del tro, att det också finns plats för optimism.· . Om
sådana kalkyler om vilken befolkning som möjligtvis kan uppnås hade upp
ställts, då Sver;ge hade exempelvis två miljoner invånare, skulle man givet
vis ha sagt sig: »Stackars Sverige, om det får sex miljoner invånare~ De

-10-2633. NationaJelwn. F6I'. FMh. I925.
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komma icke att kunna leva». Nu, när vi ha sex miljoner, ha vi det oaktat
en levnadsstandard; varom de på två' miljoner icke kunde drömma. Före
dragshållaren framhöll, att detta har lyckats på grund av de stora upptäck~

tema, ångan, elektriciteten m. m., men det har visat sig - man må gå till
baka hur långt som helst -- att varje ny uppfinning har lämnat plats. för
l11-ånga nya.' Det är icke så, att vi någon gång på detta område kunna säga
oss ha kommit fram till ett ulaximu111 ifråga om uppfinningar och förbätt:'
ringar. Visserligen ha vi redan nu utnyttjat naturkrafterna i viss utsträck:
ning, men det är en försvinnande liten del mot vad' som återstår att göra.
Kunna 'vi exempelvis· komma litet längre ifråga om luftkvävet, möter intet
hinder att oerhört höja skörderesultatet från vår åkerjord, trots att det redan
i dag. står så högt, som man för 50 år sedan icke skulle vågat drömma om.
Att framställa livsmedel på syntetisk väg är också något, varpå för närva
rande endast en liten början är gjord.

Jag tror därför för min del icke,' att vi på mycket mycket länge be
höva tänka på några svårigheter att försörja oss, men naturligtvis fordras· det
intensivt arbete och framsteg' på alla oluråden. Den SalU tror, att vi skulle
ha en lika hög levnadsstandard med ett lägre invånarantal, tror jag gör sig
skyldig till samma fel, som då man säger, att vi ha arbetslöshet, därför att
vi ha· för lång arbetstid~ och att man därför bör minska arbetstiden, så att
alla få arbete. Varje nationalekonom har klart för sig, att detta är ett full
komligt oriktigt resonemang.

Då det gäller befolkningsfrågan måste man gå in på nationella ocJ;1
icke blott på universella synpunkter,' och man kommer då också in på frå
gan .om den mellan- och västeuropeiska rasens bestårid. Om utvecklingen
går hastigt i den riktningen S0111' i Frankrike, Tyskland och Sverige under
senaste tiden, dröjer det kanske icke så länge, innan slaverna möjligen
kunna säga .detsamma, som någon sagt om europeerna, när de kommo
till Amerika, att »de hade turen att stöta på en folkras, som kunde utrotas».
Jag fruktar för att om Mellan- och Västeuropas folk alltför mycket gå på den
vägen, som professor Wicksell upprepade gånger har utpekat, under det att
slaverna och övriga folkslag icke göra det, bliva västeuropeerna så småningom
undanträngda - kanske icke direkt på samma sätt som indianerna i Anlerika,
men det är ju alldeles uppenbart, att om här uppstår ett större eller mindre
tomrum i förhållande till folktätheten i andra länder, kommer det att ske en
invandring från länder med ur vår synpunkt mindre önskvärda element, som
taga det utrymme i besittning, som vi lämna. Det äger ju för övrigt för
närvarande rum i Frankrike i stor skala.

Vi ha i Sverige haft arbetslöshet och ha det fortfarande, men det är
icke alls beroende på att här finns för ~ycket folk. Vi importera årligen
rätt många miljoner varor för rätt många miljoner arbetstimmar mera :än vi
exportera, samtidigt med att vi här hemnla i stor utsträckning. gå arbetslösa.
Att vi ändå fortfarande kunna hålla någorlunda ekonomisk balans, beror på
att vi för närvarande exportera så mycket av våra råvaror, malm. och skogar,
som fordra relativt få arbetstimmar. I den mån dessa naturtillgångar tryta,
blir det absolut nödvändigt att produktivt utnyttja våra arbetstimmar här
hemma. Vi ha helt enke~t icke råd att gå arbetslösa.

Professor W"icksell: '-fill docenten Edin vill jag säga, att jag icke alls
har tänkt mig,. att våra. statist~ci ~kul1e ge oss några sådana" ~ran1tidsinålningar;
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som Yule och hans sagesman i Amerika kon1mit med, och som sträcka sig
100 år framåt i tiden. Om sådant vet ju ingen människa något, det är bara
charlataneri. Yule är en mycket framstående pedagog och skriver förträffligt,
men hans uppfattning i övrigt förefaller mig skäligen fantastisk. Professor
Bowley har däremot dragit en del slutsatser av de fakta, som redan nu före
ligga, och det var något liknande, som jag ville uppmana till. När vi nu
ha en dylik flodbölja .i de mellersta årsklasserna - något som eget nog står
i strid med Gustav Sundbärgs lag, att dessa åldersklasser alltid skulle stå i
ett konstant förhållande till befolkningen i sin helhet - måste man säga sig,
att om icke någon starkare enligration inträffar, vilket ej är sannolikt, och
on1 icke dödligheten blir mångfaldigt större än den nu är, måste detta över
skott under årens lopp fortskrida till de högre åldersklasserna, vilket utan
tvivel kommer att ha vissa ekonon1iska verkningar. Att uppställa vissa kal
kyler över denna förändring i åldersfördelningen borde icke vara något, som
ligger utanför en statistikers arbetsområde.

Det var synd, att dr Dalen icke var med på arbetslöshetskongressen.
Hade han där velat närmare utveckla de ideer, som han här kort antydde,
skulle det ha varit värdefullt. I det hela förefaller det mig emellertid, att
alla ingenjörer, och dr Dalen är ju en mycket framstående sådan, ha ett
visst syskondrag, nämligen att de aldrig vilja se några omöjligheter av eko
nomisk art. De' göra förträffliga hållfasthetsberäkningar för materialo. dyl.,
men då det gäller den ekonomiska hållfastheten, äro de utan någon måtta.
Min gamle vän August Andree erbjöd sig en gång i en offentlig diskussion
- det är nu 30 år sedan - att slå vad med mig om hur mycket som helst,
att man inom I 5 år skulle framställa livsmedel på syntetisk väg. Om jag
förstod dr Dalen riktigt, så skulle saken fortfarande vara på det förbere
dande stadiet, åtminstone vad den praktiska sidan beträffar. Har det pro
blemet en gång lösts, då lnedger jag, att befolkningsfrågan kommer i ett
väsentligt annat läge, men låt oss vänta, tills det verklig~n äger rum.

Professor Brisman : Jag kan icke se, att det egentligen är något för
lnig att bemöta, men jag skulle i alla fall vilja framhålla min syn på de
syntetiska livsmedlen, som man ofta får höra talas om vid diskussioner sådana
som denna. Jag brukar därvidlag alltid framhålla, att naturen ju för oss är
ett stort laboratorium, som gratis ställer enorma krafter, sol och regn, till
vårt förfogande utan att vi behöva göra något, men man vill här nu, att vi
i våra laboratorier skulle själva utföra det. arbete, som naturen gratis uträttar
åt oss. Man brukar vidare på tal om syntetiska livsmedel framhålla det önsk
värda i att man kunde tillverka ett piller, som innehåller allt vad människan
behöver i näringsväg, men sådana piller finnas redan nu. Oskalade risgryn
lära innehålla allt vad människan behöver, men jag fruktar, att vi icke skulle
känna oss särdeles belåtna med enbart den födan.

Dr Dalen: Jag nämnde syntetiska livsmedel mera i förbigående, men
jag framhöll betydelsen av luftkvävet, med vilket man skulle få möjlighet att
höja jordens skördar (även av risgryn) i betydligt större mängd än vad nu
är fallet.
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RABE, P. R., v. häradshövding, Djursholn1.

RABENIUS, L., f. d. statssekreterare, Djurs-
holm.

RAPPE, O. L., friherre, bankdirektör.
REGNSTRAND; J. O., revisor.
RETTIG, H., kansliråd.
RIBEN, K. A., v. häradshövding.
ROBERG, T., konsul.
ROHTLIEB, C., juris doktor, förste kansli-

sekreterare.
ROOTH, 1., bankdirektör.
ROOTH, O., dire~tör.

ROOTH, T., f. d. överingenjör.
RosMAN, H., fll. doktor.
ROSSANDER, C. A., professor.
ROSWALL, A., riksgäldskommissarie..
ROTHSTEIN LINSE, GRETA, fru, fil. kand.
RUNE1\IARK, P. S., förste aktuarie.
RYDB~CK, O., bankdirektör, ledamot av

styrelsen, Djurshohn.

SACHS, J., gelleraikonsul.
SAHLIN, M., lal1;dshövding.
SANDEBERG, F. AF, ~ontor~chef.

SANNE, K., aktuarie.
SCHENKE, N., undervisningsråd.
SCHULZENH~IM, H. VON, byråchef.
SCHÖNJ\1EYR, G., bankdirektör.
SEDERHOL~1, G., godsägare, Ålberga gård.
SEGERST~D'J;', '-r., f. d.' profes~or, redaktör,

Göteborg.
SETH, P. VON, justitieråd, Djursholm.
SETTERGREN, G., v. auditör.
SETTER'\VALL, A.,. kapten ..
SETTERW~LI:-, C., underlöjtnant.
SrpvALL., S. ~., sekreterare, Lidingö.
~I.LFV~~SWÄRP, ~., revisor.
SILLEN" Q.,_ professor.
SILVERSr0r..PE, G., professor,. Gqteborg.
SIMONSSON, ~. G., riksbankens statistike.r.
SJÖDAHL, J., gross.han:dlare.
SJÖGREN, G. W., amanueJ.ls.
SJÖGREN, L, försäkringsdir~ktör.

SJÖGREN, P. A., inge1!jqr.
SJÖSTEDT, C. !-I.., ban,kd5r~ktör.

SKOGH, S., aman~~ns.

SM:ER.L.ING, G. W.,. v. häradshQvdi~g·.

SM:ITH, O..,. fiL dok~o.~, ~arlshalnn.

~OHLMAN, !:I., d~rektqr.

SO~.MA:RIN, E. f. K .., professor, Lund.
SONNER, G., direktör.
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STEFFENBURG, R., byråinspektör.
STENBECK, H., advokat.
STERKY, C.E., krigsråd.
STIEBEL, B., assuransdirektör.
STIERNSTEDT, W. G., friherre, sekreterare.
STJERNBERG, N. F., professor.
STOCKENBERG, J., byrådirektör, Saltsjö-

baden. .

STOCKMAN, S.K., t. f. förste aktuarie.
STRANDBERG, G., bankir.
STRIDSBERG, E., byråchef.
STRIDSBERG, E., statskommissarie.
STÅLFORS, H., professor.
SWARTLING, J., bankdirektör.
SVENSSON, S., revisor.
SYDOW, HJ. VON, v. häradshövding.
SYDOW, O. VON, landshövding, Göteborg.
SÖDERBAUM, B., f. d. bankdirektör, Djurs-

holms Ösby.
SÖDERBERG, G. W., bankdirektör.
SÖDERBERG, K. G., fil. doktor.
SÖDERBERG, O. A., generalkonsul.
SÖDERBÄCK, F., direktör.
SÖDERLUND, G., ~tatssekreterare.

SÖDERMARK, P. G., generaldirektör.
SÖRENSEN, E. F., ryttmästare.

TAMELANDER, O., bankdirektör.
TAMM, C. G. A., friherre, f. d. överståthål-

lare.
TAMM, H.' S., 'bankdirektör.
THIEL, A., direktör.
THIEL, A., grosshandlare.
THIEL, R., ?ankir, Saltsjö-Duvnäs.
THORSTENSON, A. G., statskommissarie.
THRONE-HoLST, H., disponent, Sundbyberg.
THYGESEN, J. C., kanslisekreterare.
THYGESEN, R. C., kanslisekreterare.
TIGERSCHIÖLD, A. amanuens.
TIGE~SCHIÖLD, H., f. d. kansliråd.
TILLBERG, E. W., bergsingenjör.
TISELL, G., direktör.
TONDEN, A., byråchef.
TOPELIUS, G~ Z., amanuens.
TOTTIE, H. K. H., sekreterare.
TRANCHELL, C. F., ingenjör, Malmö.
TREFFENBERG, E., advokat,· Djurshohn.
TRÄGÅRDH, R. O. E., bankdirektör, Malmö.
TÖRNEBLADH, C., bankosekreterare, leda-

1not av styrelsen.

ULMGREN, C. A., bankdirektör.
ULMGREN, P., försäkringsdirektör.

VALENTIN,!., direktör.
VENNBERG, E., aktuarie.

WACHTMEISTER, H. H:SON, greve, f. d.
generaldirektör..

WADSTEIN, T., f. d. bankokommissarie.
W JERN, O., advokat.
\VAHLGREN, H. R., revisor.
WAHLIN, C. A., kansliråd.
\VALDENSTRÖM, M., bankdirektör.
WALLENBERG, J., bankdirektör.
WALLENBERG, K., bankdirektör.
WALLENBERG, M., v. häradshövding.
WALLENBERG, O., kapten, direktör.
WALLER, H., revisionssekreterare.
WALLNER, J., aktuarie.
W ALLROTH, K. A., myntdirektör.
WANBERG, T., kamrer, Djursholms Ösby.
WENNERHOLM, G., bankombudsman.
WERNER, CH., direktör, Djursholm.
WESTERBERG, S., direktör.
WESTLING, A., amanuens.
WESTRING, H. G., f. d. president.
WETTER, S. P:SON, advokat.
WICHMAN, C. P. O., bankdirektör.
WICKSELL, K., · professor emeritus; Stock-

sund.
WIDEN, P. G., f. d. kammarrättsråd, Lidingö.
WIDLUND, S., revisor.
WIJKMAN, A., landskamrer, Örebro.
WIKSTRÖM, C., grosshandlare.
WILLGREN, C. G., taxeringskommissarie.
WISTRAND, K. K:SON, sekreterare.
WOHLIN, N., professor.
WOLLERT, B., notarie.
WRANGEL, H., generallöjtnant.

ZETHELIUS, E. G., bankdirektör.
ZETHELIUS, F., f. d. överdirektör.
ZIELFELT, A., bankdirektör, Stocksund.

ÅKERHIELM, ·C. O., friherre, juris kandidat.
ÅKERLINDH, G. direktör.
ÅKERLUND, E., godsägare.
ÅKERMAN, G~ R. J., generalmajor, borgar

råd.
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ÅKESSON, O. A., fil. doktor, förste aktuarie.
ÅMARK, K., fil. doktor, förste aktuarie,för-

enlngens sekreterare.
ÅQVIST, T., disponent, Örebro.
ÅSTRAND, L, fil. kandidat, Ystad.
ÅSTRÖM, A., juris doktor, Malmö.

ÖHMAN ]:OR, E., bankir.
ÖRNE, A, generalpostdirektör.
ÖSTBERG, J., f. d. kammarrättsråd.
ÖSTERBERG, S. E., notarie.
ÖSTERGREN, A., statskonsulent.
ÖSTRAND, D., byråchef, Stocksund.


