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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 4 februari 1926.

Ordförande: Bankdirektören O. RYDBECK.

Det för aftonen uppställda överläggningsämnet

Statsbudgeten
inleddes av statsrådet ~rnst Wigforss, som yttrade:
Den nu framlagda budgeten har redan blivit så pass livligt diskuterap, att man egentligen icke "kan komma med något nytt, men jag
skall dock försöka stryka under några punkter av mera principiell betydelse, där meningarna tyckas gå ganska mycket i sär. Det var för
övrigt en viss överraskning att finna, hur pass delade meningarna voro,ty när budgeten under höstens lopp gjordes upp i finansdepartementet,
tyckte man sig iakttaga, att det rådde en ganska stor enighet om de
väsentliga förutsät~ningarna för "den kommande statsregleringen.
En första förutsättning var, att man hade en känsla av att stabiliseringen på det ekonomiska området fortsatte och att man i vissa hänseenden kanske hade rätt att se en smula ljusare på den ekonomiska
utvecklingen än man skulle ha vågat ett halvår tidigare. I alla händelser tycktes det råda en ganska stor enighet om att i fråga om statens
inkomster fanns det egentligen icke någon anledning att antaga annat
än att de skulle inflyta i ungefår samma omfattning som under det förflutna året och på vissa punkter kanske något rikligare.
En andra förutsättning var den, att genom riksdagens beslut på
våren 1925 om en onlorganisation av försvarsväsendet ställdes det alldeles bestämt utsikt en minskning av statens utgifter. Denna minskning skulle visserligen icke komma på en gång, men man hade klart
för sig, att redan efter loppet av två a tre år skulle besparingen uppgå
till ett belopp av i genomsnitt räknat över 30 miljoner" kronor om året.
"Man ansåg "sig alltså kunna räkna med lika stora, eventuellt något
stegrade inkomster och samtidigt ~ed på en viss punkt bestämt sjunkande
utgifter, och trots det att man naturligtvis visste, att krav skulle resas

r

1-2650.

Nationalekon. Fören. Förh. I9z6.

2

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN

4

FEBRUARI

1926

från olika håll att få något med av dessa 30 miljoner, tyckte man sig
ändå märka en alldeles övervägande mening om' att en större del av
dessa miljoner skulle användas för att minska beskattningen. Förutsättningarna för en skattesänkning. tycktes sålunda .föreligga, och frågan
var då, om man genast skulle taga ett steg i denna riktning med hjälp
av medel, som möjlige'n icke kunde erhållas av de löpande inkomsterna
utan eventuellt måste tagas av andra tillgångar. Man utgick då i budgetarbetet från den tredje förutsättningen, att· de föregående statsregleringarna hade utfallit med så stora överskott, att man för budgetåret
1926/27 kunde räkna med en kassafond på ungefår 70 miljoner, förutsatt att den nu löpande budgeten för året 1925/26 varken komme att
utvisa överskott eller brist.
Det var emellertid icke nog med att medel funnos tillgängliga för
att finansiera en omedelbar skattesänkning, utan det tycktes även föreligga en utbredd mening, att man icke kunde. få någon bättre användning för pengarna i kassafonden. Man ansåg, att det' fanns för mycket
pengar i kassafonden, och man hade även riktat såvitt jag förstår i stort
sett obefogade anmärkningar emot de båda föregående budgeterna, därför att de givit så stora överskott. . Det kunde icke vara riktigt, a~såg'
man, att· taga ut större skatter av medborgarna ~n som vore nödvändigt,
därför att en stor kassafond kunde locka till slöseri med statens medel.
Man gick på vissa håll t. o. ffi. så långt, att man ifrågasatte, om en
kassafond över huvud vore behövlig. Det sades, att det icke hade varit
omöjligt att, redan då budgeten 1924125 gjordes upp, sänka den direkta
skatten från indextalet 175. till I 55. Samtidigt krävde man med visst
fog, att .inför utsikten till att en bestämd 'besparing skulle göras på en.
punkt av statens utgifter, borde man också göra klart för sig, hur de.
sparade miljonerna skulle användas.
Detta var. alltså ekvationens faktorer, och vi ha i finansdepartementet icke gjort annat än löst denna ekvation på det mycket enkla.
sättet, att vi sagt, att vi räkna med stabila, kanske på någon punkt
ökade inkomster och med under de följande åren sjunkande utgifter;~
en omedelbar skattesänkning bör då vara möjlig', ·om. man därtill använder åtminstone en del av de besparade medlen. När förslaget lades
fram, tycktes .emellertid ·en hel del folk ha funnit. att det visserligen'
var lätt att kasta fram principer, men när man· såg dem förverkligade i,:
praktiken, drog man öronen åt sig och var icke längre så säker på att
de voro riktiga. Man var icke längre övertygad om att vi befunne oss'
i en stabiliseringsperiöd,. eventuellt med någon uppgång, utan ansåg det
mycket möjligt, att vi ginge· till mötes svårare tider än de nuvarande.
Man var icke helIet säker ,på· att . de beslutade- besparingarna skullekunna genomföras, och slutligen sade man, att kassafonden icke finge.
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användas på detta sätt, därför att den icke var för stor. Sålunda tyck'as
alla förutsättningar vara dragna i tvivelsmål.
Jag skall icke uppehålla mig vid frågan om det ekonomiska 'läget~
Det torde icke vara möjligt att därvidlag säga något," som icke var och
en känner, och var och en har nog bildat sig en uppfattning om den
närmaste tidens utveckling. Det är - e'gentligen endast en punkt, som
här är av verkligt principiellt intresse, och det är frågan i vad mån '
man vid uppgörandet av 'statens budget skall taga hänsyn till det eko~
nomiska läge, som man tror sig se för ögonblicket Det är klart, att
även om man är överens om att det för ögonblicket icke ,finns, någOti
anledning antaga, att icke inkomsterna skola flyta in som förut, Vet man
ingenting om hur det budgetår, som nu planeras, kommer att förlöpa;
ty det ligger ju ett helt år framåt i tiden. Frågan är alltså den: Skall
man räkna inkomsterna, som om det gällde just detta ögonblick, eller
skall man skaffa sig en 'säkerhetsmarginal, för 'den händelse de" ekonomiska förhållandena ett år härefter skulle vara annorlunda än de nU
äro? Har man bestämd anledning antaga, att om så och så många
månader vissa förhållanden komma att vara annorlunda, bör manna.;.
turligtvis taga hänsyn därtill, men att säga; att allt nl~nskligt är osäkert
och att vi icke veta vad som kan hända och att vi fördenskull, ehuru
inga tecken nu tyda på en annan utveckling;' böra räkna försiktigare ärt
just nu kunde anses nödvändigt, är en ståndpunkt, som jag icke anser
mig kunna gå' med på, därför att det skulle helt enkelt medföra, att
man alltid finge överskott på budgeterna elle'r i sämsta fall budgeter,
som gå jämnt ihop, och på det sättet skulle man få en ständigt stigande
kassafond. Anser man, att detta är ett, bra ,sätt att samla pengar i
statens lador, som sedan kunna användas för vissa andra ändamål, kan
ju detta vara en rimlig ståndpunkt, men jag tror, att de flesta icke äro
benägna att draga den konsekven~en.
'Beträffande inkomstberäkningarna skall jag endast taga tre titlar,
därför att de äro de enda; som manöver huvud taget kan tvist~ om
och som ha stor betydelse. Det är först och 'främst inkomst- och ',för~
mögenhetsskatten, A-skatten. Denna titel är tydligen alltid -svår att be~
räkna., För budgetåret 1923/24 räknade riksräkenskaps'verket med
120,6 ,miljoner, statsverkspropositionen och riksdagen togo, upp ';'124
miljoner, men inkomsten blev mer än 135 'tl}iljoner. Nästa 'år' fann 'riks~
räkenskapsverket tydligen, att den förut hade räknat för lågt och tog
därför upp en inkomst av 14°,4 miljoner. Finansministern och' riksdage:n
räknade däremot ytterst försiktigt. Då budgeten gjordes 'upp, ,var det
ännu icke känt, att 1923/24 års budget lämnat ett överskott på icke
mindre än 41 miljoner. Enligt vad man 'visste, :ranns' i kassafonden icke
mer än 20 miljoner, och då var det ju ganska naturligt, 'att det för
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finansministern var angeläget att s.e till, att budgeten icke· blott skulle
gå ihop utan även lämna något överskott. Finansministern räknade
därför icke med mer än 133 miljoner, vilket belopp också upptogs av
riksdagen. Skatten flöt emellertid in med 138,5 miljoner. För året
1925/26 räknade riksräkenskapverket likaså med nagot över 140 mil..
joner, vilket belopp av finansministern höjdes till 141 lniljoner. I samband med den beslutade sänkningen av indextalet från 175 till 170
sänktes detta belopp av riksdagen till 137 miljoner. Hade skatten icke
sänkts, skulle det sannolikt ha influtit något mer än 150 miljoner. Redan
t. o. m. december 1925 har det flutit in över 138 miljoner, och då det
under varje ,kalenderårs första månader brukar flyta in i medeltal en
miljon i månaden, kommer det totala beloppet sannolikt att utgöra 143
a 144 miljoner,.
För den nu framlagda budgeten för 1926/27 räknade man med
att vid oförändrad skatteprocent, 170, få in något över 148 miljoner,
vilket belopp efter sänkning av indextalet med 10 enheter minskas till
139 miljoner. Då man nu ser, hur inkomstskatten utfallit under de för..
flutna åren och inkomsterna hela tiden beräknats efter samma metod,
förefaller det icke vara någon större risk för att skatten skall flyta in
med ett lägre belopp än det nu nämnda. Inkomstskatten är ju icke
heller beroende av några osäkra faktorer i framtiden, eftersom den gäller
de inkomster, som äro intjänade under år 1925. Det osäkerhetsmoment,
som kan finnas i beräkningarna, består helt och hållet i vilken procent
av skatten, som skall inflyta. Denna procent har emellertid under de
senaste åren stigit. Vi räkna i år med inflytningsprocent av 95,5, vilket
dock är avsevärt lägre än under tiden före kriget, då man var uppe i
97 och t. o. m. 98 %. Det är visserligen sant, att inkomstskatten på
grund av penningvärdets fall nu drabbar även inkomstgrupper, som förut
icke berördes, vilket gör att man icke kan vara säker på att komma
tillbaka till den högre procenten före kriget, men alldeles uteslutet är
det icke. Om jag sålunda skall fälla något eget omdöme om beräkningen
av inkomstskatten, blir det, att man snarare räknat på den säkra sidan
än tvärtom.
Huruvida detsamma gäller även tullmedlen, som utgöra den andra
stora inkomstpost, som möjligen kan diskuteras, är mera osäkert. Tullmedlen ha emellertid även under de senaste åren visat överskott. För
budgetåret 1923/24 räknade tullverket med en inkomst av 106 miljoner,
riksräkenskapsverket med 112, departementschefen med 114 och riksdagen med 117, men den verkliga inkomsten blev 149,3 miljoner. För
1924/25 räknade tullverket med 122 miljoner och riksräkenskapsverket
med 135, men för att få en tillräcklig säkerhetsmarginal upptog finansministern endast 120, vilket ,belopp av riksdagen höjdes till- 123,5. I
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verkligheten inflöt över 140 miljoner. Vid uppgörandet av budgeten
för 1925/26 kände man ännu icke det exakta resultatet av föregående
budget, men man såg vart det pekade och var därför icke särskilt försiktig. Tullverket räknade med 135 miljoner och riksräkenskapsverket
och finansministern med praktiskt taget samma belopp. Det spanska
handelsavtalet, som avslöts under riksdagen, beräknades medföra en
sänkning med fyra miljoner, men man minskade endast med tre miljoner"
till 132. Riksdagen höjde sedan detta belopp till 133 miljoner för att
få plats för skattesänkningen.
Redan på våren 1925 hade man emellertid anledning att ställa sig
rätt betänksam till denna beräkning, ty man ansåg sig kunna hysa förhoppning om en god skörd, och man visste, att vad som delvis åtminstone hade stegrat tullinkomsterna åren 1923/24 och 1924/25 just
varit den mycket starka spannmålsinlporte"n till följd av de dåliga
skörderesultaten. Det visar sig också nu, att det är mycket tvivelaktigt,
om de 133 miljonerna verkligen komma att inflyta. Under sista halvåret 1925 ha icke influtit mer än något över 66 miljoner. Ett närmare
studium av de olika varugrupperna visar, att det visserligen finns en
del varugrupper, för vilka tullrnedlen fördela sig jämnt över hela året
eller stundom, såsom ifråga om automobiler o. dyL, med tyngdpunkt
fram på våren, men detta uppväges mer än väl av att spannmålsimporten är mycket starkare" på hösten än på våren. Man kan därför
icke, som för övrigt professor Cassel för en tid sedan gjorde, endast
multiplicera med antalet månader, då man känner resultatet för en del
av året, för att få fram årsresultatet. Under budgetåren 1923/24 och
1924/25 ha sålunda ej mindre än 52,8 resp. 52,9 % flutit in redan
under höstmånaderna. Håller sig samma proportion även för innevarande budgetår, skulle tullmedlen
icke ge mer än 126 miljoner i
,
stället för de beräknade 133. Nu kan det naturligtvis tänkas, att de~
stora minskningen av spannmålsimporten förra hösten har ändrat proportionen, så a~t det under våren kommer att flyta in lika mycket som
under hösten, men ett underskott är i alla fall icke osannolikt.
Frågan är nu, om det finns någon anledning att även för budgetåret 1926/27 räkna med' ett så abnormt förhållande som en rekordskörd av spannmål. Detsamma gäller för övrigt också om sockret. Om
man icke räknar med annat än normalskörd, förefaller det icke vara
orimligt att taga upp samma siffra för tulluppbörden som för det nu
löpande budgetåret. Jag skulle närmast vilja säga, att detta varken är
att räkna för optimistiskt eller för pessimistiskt. Det kan lika väl slå
fel åt ena som åt andra hållet.
Den tredje stora inkomstposten är överskottet på affärsverken, där
det enda osäkra är statens järnvägar. Järnvägsinkomsterna ha också
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visat sig mycket svåra att beräkna. Järnvägsstyrelsen räknade för budgetåret 1923/24 med ett. överskott på 27,5 miljoner och samma belopp
togs upp av riksräkenskapsverket. I budgeten räknades med 28 miljoner.
Överskottet blev emellertid ej mindre än 42 miljoner. För budgetåret
1924/25 räknade järnvägsstyrelsen med 36 miljoner och riksräkenskapsverket, finansministern och riksdagen med samma belopp, men i verklig~
heten inflöt 'ej mer än 30,5 miljoner. Minskningen var en följd av den
för järnvägarna· »dåliga» vintern. Nu tycks emellertid kurvan åter ha
vänt uppåt, och järnvägsstyrelsen räknar med ett belopp av 39,4 miljoner för år 1926, och man väntar kunna inleverera samma belopp
under budgetåret 1926/27. Inträffar 'intet oväntat, bör detta belopp
.också flyta _in. Man vet ju ingenting om vad som kan ske, .och man
ställes här återigen inför den principiella frågan, om man på grund av
.en allmän känsla av framtidens osäkerhet bör skaffa sig en riskmarginal
eller om man skall· räkna så som ögonblicket ger vid handen och låta
eventuella ·risker tas avkassafonden. Jag vill ytterligare stryka under
denna frågeställning. Vill man ej ständigt räkna på den säkra sidan
och på så sätt också få en ständigt växande kassafond, .finns qet intet
annat alternativ än att, sedan kassafonden nått önskvärd storlek, sluta
upp med att använda säkerhetsmarginal vid beräkningarna.
Frågan blir då, hur stor kassafonden bör vara, och det är icke
lika lätt att bestämma. Under krigstiden slogo budgeterna våldsamt fel,
men a v .de' sista årens budgeter har' den' för 1923/24 gett ett över~,
skott på 41 miljoner, den för 1924/25 ett överskott på 15 miljoner
och den för 1925/26 tycks gå jämnt ihop. Ännu ha vi' icke fått någonbudget med underskott, och skulle det uppstå ett sådant i nästkommande budget, vore det icke annat än i tingens ordning. Kan en
budget emellertid lämna ett
överskott på
.
, 40 miljoner, kan man säga,
att det naturligtvis en annan gång kan bH ett lika stort underskott, men
man får dock komma ihåg, att detta stora överskott på 40 miljoner
uppstod, därför att man räknat så, att man skulle få ett överskott.
Även. för den budget, som gav 15 miljoners överskott, räknade man
inkomsterna med stor säkerhetsmarginal, men resultatet försämrades av
de oväntade utgifterna för mul- och klövsjukan på över 10 miljoner.
För sådana eventualiteter är det emellertid ej, synes det mig, rimligt
att skaffa sig en säkerhetsmarginal vid beräkningen av inkomsterna, utan
de få tagas av kassafonden.
Den översikt, SOlll jag har försökt få av det nu löpande budgetåret genom att gå igenom riksräkenskapsverkets belastningstabeller för
första halva året och jämföra dem med åren 1923/24 och 1924/25,
tycks snarast peka på att detta budgetår kommer att gå ihop, om ock
på det sätt, att inkomsterna ge ett överskott på 10 miljoner och att
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utgifterna överskridas med ett· lika stort belopp. -Det sistnämnda beror
återigen på en oväntad utgift på 5 miljoner för mul- och klövsjukans
bekämpande. Felräkningen torde också vara större än vad som strängt
taget vore nödvändigt, därför att man de sista. åren "räknat vissa anslag
på fjärde huvudtiteln alltför låga, exempelvis anslagen till mat och foder
och även vissa stater. Man ~ar gjort det kanske framför allt därför,
att allt ansetts vara flytande i· fråga om försvarsväsendet, och man har
ansett' det vara tids nog att reglera anslagen, sedan den nya ordningen
blivit genomförd. Fjärde huvudtiteln har därför de sista åren ständigt
givit ett underskott på· 7 a 8 miljoner och kommer antagligen även för
det· nu· löpande budgetåret att visa en brist' på åtminstone 5 miljoner.
Detta kan naturligtvis bortelimineras, och under nuvarande stablila förhållanden borde man kunna få de beräknade' utgifterna ganska nära de
verkliga. Ett fel på .5 miljoner på en budget på över 600 miljoner
innebär för övrigt redan det en jämförelsevis liten felmarginal.
Om man emellertid räknar med att en· budget kan slå fel i ena
eller andra riktningen på 6, la· eller 15 miljoner, hur stor bör då kassafonden vara? Jag· tror, att denna fråga icke spelar så synnerligen stor
roll, ty om kassafonden uppgår t. ex. till 50 miljoner och en budget
slår fel på 10, återstå i alla fall 40 miljoner, och. slår nästa års budget
fel på 15, finns det ändå 25 miljoner kvar. Under sådana förhållanden
skulle en finansminister sannolikt icke säga som så, att det finns en
kassafond, som i förväg har beräknats vara tillräcklig, och att underskott· i ett par budgeter måste följas av överskott, utan då kassafonden
blev mindre och nlindre, skulle han nog 'räkna allt mer och mer försiktigt. Man måste nog vid beräkningen av inkomsterna taga hänsyn
till kassafondens storlek. Man drar härav närmast den slutsatsen beträffande den önskvärda storleken av kassafonden, att den bör vara så
stor, att den kan taga emot stöten av underskott under ett eller möj ..
ligen två budgetår. Kassafonden skulle därför kunna vara ganska liten,
och de 38 miljoner, som man efter den nu framlagda budgeten räknar
med, ·borde alltså vara fullt tillräckliga.
Naturligtvis kan man kasta fram den frågan, om en kassafond
över huvud taget är behövlig. Den är icke i och för sig någon naturnödvändighet. I England finns den icke, utan överskotten gå utan vidare
till avbetalning. på statsskulden och täckning för· underskotten lånas upp.
På samma sätt skulle vi kunna förfara, men fördelen med kassafonden
är just, att alla lättare se och komma ihåg, hur en budget utfaller. Har
man ingen kassafond utan lånar till det ena underskottet efter det andra,
glömmer man lättare och blir kanske icke så försiktig, ,men har man en
viss marginal att hålla sig inom, tror jag man tvingas att bättre balansera inkomster och utgifter.- Skulle ett underskott täckas så fort det
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uppstod utan att man lånade upp pengar därtill, bleve detta en rätt så
besvärlig historia. Upptäcktes ett underskott på våren, medan riksdagen ännu var samlad, och skulle man skaffa täckning härför redan i
nästkommande budget, kunde detta sannolikt icke ske annat än genom
. en höjning av beskattningen, och väntade man, till dess underskottets
storlek blev exakt konstaterad, finge man taga med det i nästa budgetförslag, vilket icke heller bleve så enkelt.
En .kassafond förefaller alltså vara motiverad, om man också får
erkänna, att en del av den motivering, som gavs, när fonden kom till,
numera har' fallit bort. Man motiverade den nämligen med att staten
behövde kassaförlag. Fonden har emellertid ej behövt leverera likvida
medel. Jag kommer sålunda till den slutsatsen, att en kassafond är ett
praktiskt hjälpmedel, .och att man kan nöja sig med att icke ha den
större än att man med stor sannolikhet kan täcka ett underskott för
ett eller eventuellt två budgetår.
Den andra förutsättningen för den nu framlagda budgeten, nämligen utgiftsminskningen, skall jag icke uppehålla mig vid, eftersom den
utgör ett mycket brännbart spörsmål. Utgiftsminskningen på fjärde
huvudtiteln tycks komma att inställa sig under de närmaste åren, men
hur det kan gå med utgifterna i övrigt, därom äro naturligtvis meningarna mycket delade. Sparsamheten är ju mycket stor här i landet ända
fram till remi~sdebatten, men tre dagar senare är den försvunnen. Då
komma motionerna. .Den .enda invändning som man egentligen kan
göra mot den svenska remissdebatten är, att den kommer tre dagar
för tidigt. Om den hölles tre dagar senare, skulle förutsättningarna
vara fullständigt förändrade, ty då hade man fått se icke blott regeringens utan även riksdagens förslag till stat, och det senare är ju alltid.
ofantligt mycket högre än regeringens. Skillnaden är bara den, att
riksdagsmännen icke anse sig behöva tala om, varifrån pengarna
skola tagas.
Hela frågan om sparsamhet är emellertid nästan omöjlig att diskutera. Jag är övertygad om att det icke finns någon enskild man, vare
sig i riksdagen eller utanför, som, om han ginge igenom budgeten, icke
skulle kunna peka på punkter, där man enligt hans åsikt skulle kunna
spara både 10, 20 och kanske 30 miljoner, men olyckan är den, att
man vill spara på olika håll, och då blir ingenting gjort. Man kan då
fråga, varför en regering, som anser, att det kan sparas på vissa håll
t. ex. 10 miljoner, icke föreslår detta. Men det sker helt enkelt icke,
därför att det är meningslöst att i detta hänseende komma med förslag,
som icke ha någon utsikt att gå igenom. Kritiken rörande slöseriet
med statens medel och alla rop på sparsamhet inskränka sig allt fortfarande till tal i allra största allmänhet. Under hela den diskussion,
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som förts under dessa veckor, har jag icke kunnat upptäcka ett enda
konkret förslag, som kan bringa ned statens utgifter med något avsevärt belopp.
Det ser nästan mörkare ut ifråga om sparsamheten än någonsin
tidigare, ty förut har det åtminstone funnits en allmän önskan om att
bringa ned utgifterna för den rena förvaltningen. Det är ju också mycket naturligt, om man vill spara på den punkten, ty var och en vill
naturligtvis, att staten skall understödja det och det ändamålet, som han
är intresserad för, men han vill icke, att förvaltningen av dessa pengar
skall kosta mer än som är absolut nödvändigt. När man nu kommer
fram med förslag till besparingar i den punkten, visar det sig emellertid,
att det finns betänkligheter, givetvis ofta mycket välgrundade. Det är
just detta, som är olyckan med all sparsamhet. Man kan icke spara,
om man icke vill förlora något, ty icke ens staten ger ut pengar, som
icke komma till någon förnuftig användning alls. Problemet .blir därför,
om ändamålet är så nyttigt, att det är värt de pengar, som man ger ut.
Då det framlägges förslag till indragningar i förvaltningen, kan man
alltid peka på risker därav, och man frågar, om staten verkligen kan
undvara så och så många arQetskrafter. Denna invändning har också
gjorts mot det nu framlagda förslaget att indraga ett halvt hundratal
tjänster i Kungl. Maj:ts kansli. Givetvis kan man hysa vissa betänkligheter på den punkten, och den som är tillräckligt orolig, vill icke taga
någon risk, men då blir det icke heller någon vinst. På grund av den
stora splittringen i olika grupper i riksdagen, som gör att där icke
finns någon klar majoritet, blir 'det lätt de negativa tendenserna som få
överhanden. Det finns alltid möjlighet att säga nej till varje positivt
förslag.
Beträffande frågan om det verkligen iakttagits någon sparsamhet i
den framlagda budgeten, skall jag endast nämna några siffror. De
verkliga utgifterna, alltså bortsett från utgifter för kapitalökning, ha
stigit från förra årets budget med 12 miljoner till 634 miljoner. Av
denna ökning falla 4 miljoner på bilskatternedel, som i förväg äro dispqnerade. De skola användas till vägarna, vare sig de uppgå till I 5
miljoner som i förra årets budget eller till 19 som i årets budget. Under
en allmän sparsamhetsperiod, då man anser, att statens utgifter icke
böra ökas utan snarare kraftigt minskas, förefaller det icke vara fullt
konsekvent att säga, att staten har råd att lägga ut så många miljoner
på ett bestämt område, även om det gäller en så viktig sak som vägväsendet, men det är en ömtålig punkt att röra vid, och den har ännu
icke kommit upp till en så allmän diskussion, som den säkert förtjänar.
Bortser man från dessa 4- miljoner, återstå 8 miljoner, vilka representera ett som man får hoppas engångsanslag för bekämpande av
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arbetslösheten. Det första stora anslaget till detta ändamål efter kriget
på 85 miljoner har räckt i många år, men det ser ut som om det nu
skulle taga slut under detta budgetår eller strax därefter, varför arbetslöshetskommissionen begärt ett nytt anslag. Jag vill emellertid icke
säga, att det är ett tillfälligt anslag i den Ineningen, ,att jag tror, 'att
det kommer att försvinna från den sociala huvudtiteln, ty om regeringens
förslag ifråga om sjuk- och arbetslöshetsförsäkring gå igenom, kommer
denna huvudtitel att ökas ,med kanske 7 miljoner. Förslaget till en
omorganisation av olycksfallsförsäkringen innebär däremot enbart en
besparing för statsverket och en ganska betydande sådan.
Nu kan man naturligtvis invända, vilket är alldeles, riktigt, att
eftersom andra huvudtitlar minskats, representera de förut nämnda 8
miljonerna icke hela ökningen. Fjärde huvudtiteln har minskats med 8
miljoner, sjätte och tionde huvudtitlarna med vardera 1/2 miljon och ansla'get, till oförutsedda utgifter med 700000 kronor, och man har alltså
att redovisa ytterligare 9, a, 10 miljoner. Det är då mycket belysande
att se, hur en budget kan stiga, utan att det praktiskt taget, kommit till
något nytt. Räntorna till statssku'lden ha ökats 'med 2,6 miljoner och
den, sociala huvudtiteln med' 2,8 miljoner på grund av s. k. automatiska
ökningar. Pensionstilläggen stiga för varje år, och huvudtiteln upptager
även ett ökat anslag på grund av den nya organisationen av polisväsendet.
Inom parentes sagt innebär det naturligtvis en svaghet i behandlingen av många frågor i riksdagen, att man ofta tar ett förslag, därför
att det kostar så litet första året, och sedan får man förframtiden ökade
an'slag utan möjlighet att kunna komma ifrån dem.
Vidare har åttonde huvudtiteln stigit med något över I -miljon.
Ökningen faller på en mängd förslagsanslag, som stiga automatiskt och
som ,·man icke kan komma ifrån. Man ·kan ju fråga, varför det aldrig
göres något åt dessa ständigt stigande anslag. Det är givetvis en mycket befogad fråga. Jag tror, att det hänger ganska ,nära samman med
den politiska ställningen i, vårt land, att en regerin'g icke sitter mer än
ett och kanske två år. Man hinner helt enkelt icke med något. Regeringen tar upp 'en del saker och sätter sig in i dem, och så försvinner den, och även om det råder en viss kontinuitet, såsom fallet är
exempelvis inom finansdepartementet, räcker 'det, icke till. Den ständiga
växlingen kan naturligtvis vara nyttig i andra avseenden, men den har
den avigsidan, att ingen ser någon möjlighet till arbete på längre sikt.
De områden, där den ena regeringen vill spara, vill kanske icke den
följande regeringen taga upp utan inriktar sitt sparsamhetsnit på helt
andra områden.
På nionde huvudtiteln ha utgifterna ökats med ett engångsanslag
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till egnahemsbyggare på 700 000 kronor och en förhöjning av dikningsanslaget med 800 000 kronor. Det vågar ingen röra vid. Därmed är
hela ökningen förklarad.
Jag tror emellertid, att man kan säga, att ic~e blott den som är
finansminister för tillfället utan säkert alla finansministrar skulle med
mycket stor tacksamhet se, om .riksdagen komme "fram med" förslag till
minskning av utgifterna, men det förefaller som om det där skulle vara
omöjligt att göra något sådant.
Jag kommer så slutligen till den tredje punkten, frågan om finansieringen aven skattesänkning. Denna skulle ju ske. dels genom en
eventuell ökning på inkomstsidan, dels naturligtvis med den minskning
av utgifterriat som man möjligen kunde vänta - ; idet fallet har ju
dock årets budget faktiskt icke minskats -- och. därnäst med tillgängliga medel ur kassafonden. Man har nu sagt, att" det alltid är en betänklig sak att finansiera en budget genom att taga i anspråk dels
kapitaltillgångar, dels tillfälliga inkomster i så stor utsträckning" som här
skett. Att använda' kapitaltillgångar för löpande utgifter är naturligtvis
alltid betänkligt, men vi ha väl under krisåren fått vår känsla härför
något avtrubbad, ty våra' budgeter ha ju i' mycket stor utsträckning
under de senaste åren finansierats med sådana besparingar. Man har
ju använt ej mindre än en miljard under dessa år för att' fina.nsiera
staterna och tillägsstaterna. Man kan nog säga, att vi aldrig skulle ha
kunnat komma igenom depressionsåren efter kriget så väl. som skett,
om icke dessa pengar varit samlade i statskassan. Ännu för budgeten
för år 1922 användes ett ganska kraftigt tillskott ur kassafonden, som
år 1923 hade gått ned till bara 20 miljoner. Man använde dock foitfarande i ganska stor utsträckning besparade medel. För budgeten
1923/24 räknade" man med att få in 30 miljoner från domänverket,
varav 22 miljoner voro besparade medel. Därav användes. 10 miljoner
till driftskredit, men i alla' 'fall återstod 12 miljoner. Från andra håll
erhöll man ytterligare' 7 miljoner, så att det tillsammans var 19 a 20
miljoner i kapitaltillgångar, som förbrukades. Budgeten 1924/25 var i
det fallet betydligt bättre, i det att man icke använde mer än 9 miljoner. För budgeten 1925/26 togs emellertid återigen en hel del,
nämligen 7 miljoner från kassafonden och 5 miljoner från järnvägarna
och antagligen litet till.
Det har nu väckt en viss uppmärksamhet, att i årets budget sådana besparade medel blivit tagna i anspråk i stor omfattning, men
man får då komma ihåg, att detta har skett till större delen icke för
att finansiera de v~rkligt löpande utgifterna utan för avbetalning på
skulderna. Det kan na'turligtvis i vissa lägen vara slösaktigt att betala
av sina skulder i större utsträckning än man har råd till - det kan
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alltid diskuteras - filen man måste dock skilja på vad som använde~
till avbetalning eller ej. Folk' har för övrigt en märkvärdig förmågc
att bara se helt ytligt på siffrorna. Man har exempelvis bara sett p~
budgetens slutsumma och jämfört den med föregående år, men mar
tänker icke på, att' i .denna summa ingå såväl verkliga utgifter 'som ut
gifter för kapitalökning. Någon har t. o. m. uttalat den förmodan, at1
kritiken mot inkomstskatteberäkningen .antagligen varit så pass liten
helt enkelt därf<?r att siffran i år endast är 139 miljoner mot 141 i fjol
och riksräkenskapsverket räknat med 145,3 miljoner. Man har då tyckt
att beräkningen varit mycket försiktig utan att tänka på att indextale1
för skatten samtidigt föreslagits skola sänkas från 170 till 160.
Av de 32 miljoner, som nu föreslås skola tagas ur kassafonden!
avse 12,5 miljoner betalning av gamla skulder, framför allt för spann·
målslagerhus, 8 miljoner för att möta förluster på kreditkassan och 4,5
miljoner för fortsättning av Inlandsbanan samt dessutom 2 miljoner för
en extra avsättning för avbetalning på statsskulden, eller' tillsa~mans
27 miljoner. Man har sålunda faktiskt icke tagit mer än 5 miljoner
för att finansiera budgeten. Naturligtvis kunde man ha låtit bli att taga
en del av dessa pengar i kassafonden. Man kunde t. ex. ha väntat
med att möta förluster å kreditkassan, tills de verkligen inställt sig, och
man kunde ha byggt Inlandsqanan med lånemedel eller alldeles låtit bli.
En punkt i årets budget, som kommer att verka i besparande
riktning även för framtiden, är emellertid 'just att anslaget till fortsättandet av Inlandsbanan icke tages av lånemedel utan av skattemedel.
Vi ha redan haft ett mycket belysande exempel på verkan aven dylik
förändring i budgeten. Herr Beskow genomförde nämligen den nyheten,
som jag tror var synnerligen klok, att den del av kapitalökningen för
utlåningsfonderna, som man kan anse icke förräntar sig, skall tagas av
skattemedel. Han ansåg, att kan man icke hindra staten från att låna
ut pengar till en billigare ränta än den själv måste .låna upp 4em till,
så skall man åtminstone tala om för folk, vad staten gör, och därför
skall man icke taga mer av lånemedel, än som verkligen förräntar sig
efter den räntefot, som staten själv får betala. När det en gång gjorts,
är det praktiskt taget omöjligt för en följande finansminister att vända
tillbaka till det gamla systemet. Inför man nu den principen, att
oräntabla järnvägsbyggen skola finansieras med skattemedel och ej med
lånemedel, får man också i fortsättningen hålla sig till detta, och införandet aven dylik princip betyder alltså ett tvång till sparsamhet,
som den ena regeringen kan ålägga den andra.
Beträffande skattesänkningen. skall jag enda;;t yttra några få ord
rörande fördelningen mellan direkta och 'indirekta skatter. Det är ju en
gammal tvistefråga, även bland nationalekonomer, och Jag misstänker,
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att det icke är möjligt att övertyga varandra vare sig med argument
eller starka ord. Det enda, som här intresserar, är om det verkligen
finns någon hållpunkt för att bilda sig en uppfattning om det verkligen
kan_ spela någon nämnvärd roll för kapitalbildningen i landet, om en
sänkning sker på den direkta eller på den -indirekta skatten. Det är
ett mycket dunkelt spörsmål, och jag känner icke till att det finns några
försök att siffermässigt belysa saken. Att det däremot finns mycket
starka personliga meningar om den är känt.
Själva skattesänkningen innebär emellertid en verklig insats till ett
fortsatt besparingsarbete, som man inom finansdepartementet gör anspråk på att ha hedern utav. En skattesänkning utgör en mycket
större insats än ett försök att spara en eller annan miljon, ty har man
väl gjort en sänkning, blir nlan också tvungen att göra stora ansträngningar för a.tt hålla den i fortsättningen. Det förefaller mig emellertid
orimligt att säga, att man aldrig skall sänka en skatt utan full visshet
om att sänkningen också kan hållas. Då skulle man ju aldrig våga sig
på det. I en diskussion i Nationalekonomiska föreningen för ett år
sedan förordade statskommissarien Stridsberg en skattesänkning, även
om pengarna skulle tagas ur kassafonden. Emot tanken att uppskjuta
skattesänkningen, till dess att vi hade fått bättre tider och följaktligen
större säkerhet för att kunna hålla den, påpekade han, att ett sådant
förfaringssätt endast skulle leda till att folk skulle .säga, att eftersom vi
nu ha fått gott om pengar, skadar det icke, om vi höja budgeten med
så och så många miljoner. Det är utan tvivel så som vi litet var äro
böjda för att resonera.
Jag vill sluta med att säga, att sänkningen av indextalet för inkomstskatten till 160 enheter och det faktum, att eventuellt även sockret och
kaffet - låt oss icke tvista om den saken - skulle få bli så och så
mycket billigare, kommer att vara d-en starkaste sporre, som över huvud
taget kan uppletas, såväl för en följande regering av vad slag den vara
må som även för riksdagen att söka hålla utgifterna inom den ram,
som en gång är uppdragen.
Härefter yttrade sig:
Kammarrättsrådet C. Carleson : Det föreföll av statsrådet Wigforss' anförande, SOUl om kassafondens storlek skulle få väl mycket influera på en
finansministers beräkningar. Om kas~afonden var liten, borde man räkna inkomsterna nätt, men var den stor, kunde man räkna i överkant. Det har
väl ändå icke varit meningen, att kassafonden på det sättet skulle tagas som
.grundval för beräkningarna. En finansministers ära blir det, om beräkningarna stå sig. Men det är ju i regel icke så farligt, om det skulle uppstå
ett fel, ty kassafonden har ju just tillkommit, därför att en finansminister lika
väl -som statsutskottet och riksdagen allt emellanåt kan räkna fel. Om kassa-
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fondens erforderliga storlek kan man ju hysa olika meningar, och jag vill
icke bestrida, ,att det kan vara riktigt, att fonden icke behöver vara större.
än 'vad som återstår, sedan för' den föreslagna budgeten disponerats ett, belopp av något mer än 30 miljoner.
Jag begärde emellertid ordet närmast för att taga upp ett par principiella spörsmål, först och främst frågan om skattenedsättningarna. Jag skulle
vilja' sätta ifråga, icke att skattenedsättningar äro behövliga, ty därom tror
jag att vi alla äro överens, utan om det är fullt riktigt att göra skattenedsättningar med hänsyn till den faktiska ökning' av statsskulden, som samtidigt
föreslås. Frågan gäller, om man skall företaga en nedsättning av skatterna
och samtidigt 'en ökning av skuldbördan, eller om man skall bibehålla skatterna 'för, att i stället söka ernå en minskning eller i varje fall icke en ökning av skuldbördan. Jag vill naturligtvis icke ställa upp det principiella
spörsmålet riktigt på det sättet, ty det finns givetvis många medelvägar, n1en
jag ,har i alla fall velat framkasta frågan, om vi verkligen äro inne på en
riktig väg, när vi för ändamål, som äro föreslagna i budgeten, öka statsskulden och därigenom också budgetens beroende av den statsskuld, som vi redan ha och alltjämt få, ett beroende, som växer för varje år. Vi ha i denna
stund en räntebörda, om jag inbegriper de perpetuella räntor, som utgå till
Konungen m. fi., på bortåt 85 miljoner kronor.
Fi'nansministern sade, att vi åter närmade oss normala förhållanden såväl beträffande budgeten som de ekonomiska förhållandena i allmänhet, och
skall man dön1a efter den vanliga utvecklingen, äro vi åter inne i normala
förhållanden, eftersom budgeten ökas. Budgetens slutsumma har ju under de
tre senaste åren, inbegripet den nu framlagda budgeten, utgjort resp. 659,'
7 0 7 och 738 miljoner.
"
Något som därjämte alldeles tydligt visar, att vi närma oss normala
förhållanden, är emellertid de skattesänkningar, som förra året vidtagas och nu
föreslås. Skattetrycket är för närvarande onaturligt stort. Det går i alltför
hög grad ut över det kapitalbehov, som måste komma att göra sig gällande;
försåvitt den ekonomiska utveckligen i vårt land skall kunna tänkas fortgå
under så pass lyckliga auspicier, som gällde före kriget. För att belysa skattetrycket, har, jag gjort en del beräkningar, som visa på vad sätt inkomsten
tages i anspråk av skatter i allmänhet, och jag har därvid jämfört år 19 13
med det· sista år efter kriget, för vilket statistik föreligger, eller år I 9 2 2.
Siffrorna äro' tagna ur Statistisk Årsbok. För att få fram, belastningen på
sam"!a års inkomst har jag, vad angår år 19 l 3, tagit i beräkning inkomstoch förmögenhetsskatten, bevillningen samt landstings- o.ch väghåHningsskatten för
år 19 I 3 men kommunalskatterna för år 19 14, och på liknande sätt har förfarits
för år 1922. J ag kommer därvid till det resultatet, att år 19 I 3 utgj orde alla
skatter av direkt beskattnings natur l 55,9 miljoner, medan motsvarande summa
för år 1922 utgjorde 596,5 miljoner. Det taxerade beloppet uppgick år 1913 för
enskilda och bolag tillsammans till l 800 miljoner och år 1922 till 5 600 miljoner.
Härav utgöra de förut nämnda skattebeloppen resp. 8,85 % och 10,7 %. Det låter ju icke så farligt, men jämförelsen blir intressantare, om också mindre uppmuntrande,' on1 man jämför skattebeloppen med de beskattningsbara belopp, som
komma till synes vid uträkning av inkomst- och förmögenhetsskatten. Grunderna för de beskattningsbara beloppen ha under dessa år unde~gått väsentliga
ändringar, som ha förskjutit skattetrycket på sådant sätt, att skatten i högre,
grad drabbar de stora och i mindre grad de små inkomsterna. År 19 1 3 ut~
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gjorde de beskattningsbara beloppen för enskilda och bolag tillsammans I 600
miljoner och år ~ 922 2 4 00 miljoner. Av dessa belopp utgjorde den be~
skattning, varom nu är fråga, år 19 I 3 ungefär 10 %; men steg år 1922 till
cirka 25 %.
Med dessa siffror har jag icke velat öva någon kritik på själva skatte-o
skalan, utan jag har endast velat påpeka ett förhållande, som finansministern
antydde men där han icke ansåg det möjligt att lämna några siffror, nämligen att de direkta skatterna numera drabba i väsentligt högre grad de inkomster, som kllnna sparas och som till sin natur också eljest måste sparas
för att över huvud 'taget de ekonomiska förhållandena skola kunna utvecklas
på samma lyckliga sätt som före kriget. Det är ju just de stora inko~st
tagarna, som äro de stora spararna. Det är de stora företagen i bolags- eller
annan form, där man är nödgad att göra besparingar för att användas till utvidgningar, vidmakthållande samt moderniseringar beträffande både byggnader
och maskiner. För dem utgör givetvis denna höga beskattning, särskilt när
den komn1it upp till denna höjd, en rätt betänklig sak för framtiden. Det
ligger ju för övrigt även ett erkännande härav däri, att finansministern själv
har föreslagit en nedsättning av den direkta skatten, och jag antar, att man
kan betrakta det som en ganska allmänt utbredd mening, att man bör sträva
efter att nedbringa denna skatt.
Finansministern har dessutom på ett ur denna synpunkt synnerligen
förtjänstfullt ·sätt föreslagit b.orttagande av B-skatten, som i stort sett direkt
motverkar ett ökat sparande.
Jag hade icke tänkt komma in på frågan om fördelningen av de nedsättningar i skattebördan, som i budgetför,slaget föreslås, men då finansministern själv nämnde några ord därom, skulle jag vilja framhålla, att om han
genom förslaget att ,borttaga B-skatten gjort sig i hög grad förtjänt om näringslivet, kan det ifrågasättas, om kaffetullens sänkning medför någon tjänst
för ·landet. Kaffet är ju ur närings- och hälsosynpunkt mindre än gynnsamt.
När man fortfarande på den direkta beskattningens väg måste taga ut så stora
belopp, att det i längden länder till skada för näringslivet, borde man icke
kompensera en nedsättning av den direkta skatten genom att sänka skatten
på en vara, som icke tillför folket någon direkt nytta. Då funnes det naturligtvis andra varor, av vilka en ökad konsumtion verkligen skulle medföra
ett motsvarande fysiskt värde. Jag antar, att de tioöringar per kilo, som
skulle komma. oss till godo genom den föreslagna tullsänkningen, icke stort
komma att 'öka den glädje, som kaffetåren ändå bereder, utan den glädjen
förefinnes nog, vare sig vi betala. i skatt 2 o öre mer eller mindre.
När staten tidigare lånade pengar, tänkte man sig i allmänhet att återbetala .lånen) och våra äldre lån äro därför som bekant amortisabla på ett
sådant sätt, att staten. är tvungen att amortera dem. Med tiden fick man ju
t.aga upp lån, som man redan på förhand visste icke skulle bli räntabla, OGh
då .sköt rpan över amorteringen på framtiden lned den motiveringen, att kommande generationer, som även skulle få nyttan av de anstalter, man vidtog,
också borde betala något för den glädjen.. Numera har man ju fått ögonen
öppna för att man· i det avseendet gått alldeles för långt, något som 'såväl
den nuvarande finansministern som också. hans företrädare ha framhållit. . Särskilt iögonfallande har detta blivit. i. de fall, där staten lånat upp pengar för
att åter låna ut dem mot lägre ränta än den staten får betala vid upplånin-'
gen. Till rättelse härav har man: på senare tid vid utlåningen använt ska~te.:_
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medel i stället för lånemedel till ett belopp, som kan anses motsvara kapitalisering av den ränta, som bortskänkes vid utlåningen.
Med iakttagande härav och trots all försiktighet har finansministern dock
kommit till det resultatet, att man för nästkommande budgetår måste låna
upp c:a 41 miljoner kronor, varav omkring 40 miljoner kronor skulle vara
fast upplåning. Härvid bör man emellertid göra den restriktionen, att från
dessa 40 miljoner kronor måste dragas två utgiftsposter å sammanlagt 3 milJoner kronor, som innebära en överföring till fonden för statsskuldens amortering. Det är för övrigt en mycket egendomlig historia. Man tyckte en
tid, att staten amorterade för litet på sina skulder, och man beslöt därför
att till en extra amorteringsfond sätta aven miljon kronor om året. Detta
skedde under en tid, då man alltså hade en känsla utav, att man icke skulle
låta skuldbördan växa alltför mycket. Dessa extra amorteringsbelopp ha ingått i en fond, som riksgäldskontoret fick använda till inköp i öppna marknaden av obligationer eller för större utlottning än den nödvändiga eller slutligen för att minska medgiven fast upplåning. Det är egentligen endast den
sista utvägen, som riksgäldskontoret använt, om man undantager en gång, då
ett större belopp användes till avskrivning av kursförluster, som riksgäldskontoret gjort på en del utländska valutor. I årets budget har nu denna
extra avsättning höjts till 3 miljoner kronor. Man kan dock fråga sig, varför man egentligen fortsätter att göra dessa avsättningar, och jag tror, att
det är svårt att ge något fullgiltigt skäl därför. Riksgäldskontoret har egentligen icke behov av annat än att få ett bemyndigande att låna upp 4 0 - 3
=== 37 miljoner kronor. Systemet har emellertid använts en längre tid och
kommer väl antagligen att fortsätta.
Den stora statsskuld, som vi nu ha, är - och det är egentligen detta,
jag har velat komma till - endast i den mån den är räntabel och har utsikter att fortfarande vara räntabel, av den beskaffenhet, att den icke innebär
en viss fara för framtiden. Som det nu är, kan man befara, att vi låna upp
pengar, som icke för framtiden kunna förräntas och som i varje fall användas
till företag, som inom en icke alltför avlägsen framtid kunna komma att balansera med ett synnerligen dåligt konto, försåvitt staten icke skjuter till årliga kapitaltillskott.
Den totala allmänna skulden uppgick, om man slår tillsammans statens
och kommunernas skulder, år 1913 till I 273 miljoner, därav statsskulden
utgjorde 628,5 miljoner kronor. År 192 I var man uppe i 2 670 miljoner,
varav statens andel utgjorde I 433. Enligt finansministerns meddelande uppgick statsskulden den ~/6 192 5 till 1 7 1 7 miljoner kronor, och den har alltså
sedan år 192 1 ökats med ungefär 2 o %. Med hänsyn till uppgifter för arbetslösheten och byggnadsverksamheten kan man säkerligen antaga, att även
kommunernas skulder ha ökats i motsvarande grad, och vi skulle i så fall
ha kommit upp till en sammanlagd skuldbörda på c:a 3 200 miljoner kronor.
Hur är nu denna statsskuld placerad i motsvarande tillgångar, och hur
förränta sig dessa tillgångar? Det är egentligen i postverket, telegrafverket,
statens järnvägar och vattenfallsverken som de upplånade pengarna äro placerade, och. dessutom ligger ett mycket stort belopp på 200 iL 300 miljoner kronor i statens utlåningsfonder, som jag icke nu tar med, därför att det
ju kan anses, att staten i sinom tid skall få tillbaka dessa pengar.
.
Postverket lämnar för närvarande ett mycket glädjande överskott, men
jag tror knappast, att det finns någon, som verkligen anser, att man för fram-
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tiden skall räkna med· dessa överskott såsom en statens inkomstkälla. Postverkets inkomster äro ju delvis bestämda av internationella överenskommelser,
och vidare var det icke så många år sedan man ganska allmänt ansåg, att
posten icke borde få begagnas såsom inkomstkälla, utan att det skulle betjäna allmänheten på det för denna billigaste och bekvämaste sättet och endast lämna det överskott, som erfordras för verkets finansiering och förräntning av det nedlagda kapitalet. Den tiden kan naturligtvis snart vara åter,
då man räknar med något liknande resonemang.
Närmast postverket kommer telegrafverket, men jag skall först behandla
statens järnvägar, eftersom telegrafverket intar en mellanställning lnellan dessa
båda verk. Statens järnvägar är ju det företag, som är mest engagerat, när
det gäller statsskulden, och denna affärsgren lämnar icke ett tillfredsställande
resultat. Såsom finansministern påpekade, ha överskotten under de senaste
åren växlat högst avsevärt. Jag vill emellertid sätta i fråga, om man kan
tänka sig, att statens järnvägar skall kunna fortsätta med sin rörelse utan att
ständigt ha behov av nya kapitalutgifter för tekniska förändringar och med
hänsyn till den konkurrens, för vilken järnvägarna numera äro utsatta. Ett
exempel på tekniska förändringar har man i den nu pågående elektrifieringen
av västra stambanan. J ag ~ntar, att de belopp, som där läggas ned, i verkligheten icke komma att förbättra räntabiliteten hos statens järnvägar och icke
ens hos västra stambanan. Det räknade man knappast med, när anslaget beviljades. I alla fall är det klart, att denna utveckling kommer att fortgå,
och för det ändamålet har staten redan engagerat sig genom inköp av vattenfall.
Dessutom uppstår det också otvivelaktigt en konkurrens med järnvägarna
från andra håll. Det är kanske litet för mycket ins Blaue att nu åberopa
flygväsendet, som dock är ett transportmedel under utveckling, vars gränser
vi icke nu veta något om. Ett annat transportmedel med kolossal betydelse
är i varje fall motortrafiken på land och i vatten. Den kommer säkerligen att
spela en starkt växande roll, och den kommer att begränsa järnvägarnas möjligheter till inkomster och därmed också deras förmåga att ge en tillfredsställande förräntning. Detta gäller naturligtvis icke bara statens ,järnvägar
utan även de enskilda järnvägarna. Statens järnvägar befinna sig härvidlag
emellertid i den situationen, att staten kan gripa in med begagnande av sin
monopolrätt för att förhindra konkurrensen. Men en sådan politik, som man
kan frestas beträda ej minst vid fortsatt ökning av statskulden, synes mig
innebära en stor fara för framtiden. Man får väl hoppas, att något sådant
icke kommer att ske, men man har dock sett exempel därpå på andra håll,
exempelvis här i Stockholm, där spårvägarna inköpte den privata omnibuslinjen
och där staden naturligtvis för framtiden kommer att förhindra nya enskilda
linjer, därigenom borteliminerande den enda säkra grunden för trafikens förbilligande, eller konkurrensen.
Jag vill sålunda framhålla, att statens järnvägar enligt min mening ha
att räkna med icke blott ständigt stegrade utgifter för tekniska förbättringar
utan även med ständigt minskade om icke inkomster så dock överskott under
de kommande åren. Försiktigheten bör bjuda, att man räknar med detta
förhållande, och jag tror därför, att det är alldeles för knappt tilltaget att,
såsom det beräknats, endast anse 2 öa miljoner av det i statens järnvägar ned..
lagda kapitalet för oräntabelt. Jag befarar, att det kommer att bli åtskilliga
hundratal miljoner till, förutom att man säkerligen måste fortsätta med att
2-2650.
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lägga ned ytterligare kapital icke för att öka järnvägarnas räntabilItet utan
för att vidmakthålla den.
Telegrafverket förefaller mig som sagt intaga en mellanställning. mellan
postverket och järnvägarna. Det lever på ett monopol men. är å andra sidan
utsatt för delvis samma faror som järnvägarna i fråga om kapitalförluster,
därför att även på detta område gå ju uppfinningarna så starkt framåt, att
man icke kan vara säker på att telegrafverket skall kunna upprätthålla sina
rätt så kraftigt tilltagna tariffer. Det kräver också åtskilligt nytt kapital, vilket ju den föreliggande budgeten visar.
Räntan på statsskulden utgjorde år 1913 23,9 miljoner, är i budgeten
19 2 5/ 26 upptagen till 82 miljoner och i den nu föreslagna budgeten till 84,5
miljoner kronor inbegripet en del perpetuella räntor m. m.
Jag kommer sålunda till det resultatet, att vi för framtiden icke ha att
räkna med någon luinskning i behovet av kapital för statens affärsdrivande
verk, därför att uppfinningar och tekniska förbättringar tvinga till nya kapitalutlägg för att dessa verk över huvud taget skola kunna drivas modernt och
konkurrenskraftigt. Då man samtidigt måste räkna med större kapitalförluster
än dem finansministern angivit, måste jag sätta i fråga, huruvida det kan
vara riktigt att i budgeten minska skatterna med sammanlagt 25 miljoner och
samtidigt föreslå ny fast upplåning med 37 miljoner. Jag vill dock tillägga,
att eftersom det sker en tvångsamortering på 7 a 8 miljoner, blir statsskul..
dens ökning realiter lika mycket mindre. Riksgäldskontoret överraskar dock
ofta med att under budgetåret verkställa en större ökning av statsskulden än
som framgår av budgeten, beroende på att riksgäldskontoret använder .en tidigare medgiven upplåning, som förut icke behövt användas. Det är ju fullkOluligt rationellt, och det kan man icke anmärka på, men nästkommande
budget' kan alltså komma att visa en mycket större ökning av skuldbördan
än SOlU anges i den föreliggande budgeten.
Jag har härmed angivit de farhågor, som jag hyser för framtiden. Redan nu måste en mycket hög procent av budgeten användas till förräntning
av statsskulden, och med det sätt, varpå denna fortfarande växer, blir det en
ännu större belastning i kommande budgeter. En del av de nya lånemedlen
skola enligt finansministerns förslag användas för byggande av bibanor uppe i
N orrland, vilka uppenbarligen icke bliva räntabla och icke är avsedda att
bli det.
Med vad jag nu har sagt har jag velat uttala betänklighet mot att nu
vidtaga de ifrågasatta skattenedsättningarna i hela deras vidd, under det att
man samtidigt ökar statsskuldbördan på föreslaget sätt.
Ett annat önskemål, som jag vid detta tillfälle skulle vilja föra fram,
är statens skyldighet att se till att skatterna läggas på ett sådant sätt, att
även de enskilda iakttaga största möjliga sparsamhet, och att sålunda konsumtionen hålles inom rimliga gränser, så att till näringslivets utveckling varje
år ställas erforderliga medel till förfogande. Även om för närvarande i marknaden skulle förefinnas tillräckligt, ja mer än tillräckligt odisponerat kapital
för den produktion, som för närvarande försiggår, får man väl hoppas, att den
tid icke skall vara alltför långt borta, då produktionen återigen kan ökas och
återkomma till åtminstone de förhållanden på näringslivets områden, som rådde
före kriget. När så blir fallet, kommer nog frågan om kapitalbehov .och
kapitaltillgång att ställa sig helt annorlunda än nu. Redan av denna anledning för att icke tala om ur allmännare social synpunkt - är det icke
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lyckligt, att de höga direkta skatterna på sitt sätt kunna sägas stimulera till
slöseri eller rättare sagt till minskad sparsamhet. Då beskattningen uppnår
en sådan höjd, att den närmar sig den enskildes förmåga att bära den, har
man nog ganska allmänt äveri utomlands gjort den iakttagelsen, att därmed
också själva lusten till sparsamhet går förlorad. Härpå tyder också det allmänt framkomna önskemålet, att beskattningen skall läggas så, att den verkar i motsatt riktning, d. v. s. till ökat sparande. Jag vill i förbigående
nämna, att då krigskonjunkturskatten verkade som hårdast inträffade det, att
sådana företag, där omkostnaderna få dragas av innan vinsten framkommer,
mindre vägde sina utgifter än vad de skulle ha gjort, Oln de fått behålla
mera av det som kunde sparas. Det är klart, att det behövde icke gälla
rent onödiga .utgifter utan sådana som kunde ha tagits under bättre övervägande. Man borde därför, synes det mig, söka finna någon utväg, varigenom man finge den sparsamme att fortfarande vara sparsam och vara ännu
sparsammare. J ag är här delvis inne på min egen gata. I december 19 1 S
erhöll jag nämligen i uppdrag att utreda frågan om en lyxskatt, och jag
framlade med anledning därav våren 1916 ett förslag till vad jag kallade en
allmän konsumtionsskatt. Jag utgick därvid ifrån, att man i förordningen
om inkomst- och förmögenhetsskatt borde införa en bestämmelse, som gåve
ett premium åt den som sparade. Man har ibland kallat detta för en skatt
på utgifter. Jag vill begagna tillfället att framhålla, att jag icke var den
förste som hade den tanken, ty förslaget finnes redan framkastat i ett år
1914 av K. T. G. Keyser utgivet arbete, »Arbetet, samhället och socialismen». Man har också utomlands på grund av samma erfarenheter kommit
till det resultatet, att man måste tänka på att vidtaga åtgärder, som stimulera till sparsamhet, och jag skulle vilja sluta med en vädjan till finansministern att taga en dylik tanke under övervägande.
Professor K. W'icksell: Kammarrättsrådet Carleson ansåg den projekterade nedsättningen av kaffetullen onödig och olycklig, därför att kaffekon·
sumtionen är skadlig och icke bör uppmuntras. Denna sammankoppling av
folkhygien och finanser har alltid bjudit mig emot. Om man misstänker,att
den nu rådande kaffekonsumtionen i landet medför vådor, bör man enligt
min mening först undersöka detta förhållande, och om det befinnes, att ett
skadligt missbruk föreligger i sådan utsträckning, att från det allmännas sida
något lnåste göras till dess stävjande, bör detta ske direkt genom upplysningsverksamhet, analogt med vad som sker i nykterhetsfrågan; och om detta icke
hjälper, får man skrida till att ransonera kaffet liksom förut alkoholen. Vi
finge så att säga sätta upp en kaffe·Bratt. Ransonering är ett tvång, men
borde egentligen icke kallas så, ty individen vill naturligtvis icke skada sig
själv, utan det sker endast på grund av viljesvaghet eller okunnighet. Men
vad som sedan kommer till i skatteväg, förefaller mig alldeles orimligt. Om
t. ex. en fattig sömmerska lever nästan bara på kaffe och skaffar sig en förskräcklig m~gkatarr, skall då staten komma och säga, »att du förstör din hälsa
är mycket illa av dig, men jag går med på att du får göra det, om jag också
får förstöra din ekonomi»? Det är visserligen icke så många kronor, det rör
sig om, men det blir i alla fall kanske ett par, tre middagsmål, som förhind·
ras genom denna beskattning, och det är mycket för den, som ofta nog får
försaka ett mål mat. Om kaffebeskattningen skall kunna försvaras, måste det
vara på den grund, att det .visat sig, att folk, i den mån de konsumera kaffe,
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antingen ha större skatteförmåga eller också större nytta av statens verksam·'
het än de, 'som konsumera mindre kaffe. Jag tror, att det i verkligheten
snarare är tvärtom.
Jag utsträcker detta resonemang till alla indirekta skatter, ty jag hatar dem
allesammans och ville helst utrota dem alla. T. ex. brännvinsbeskattningen.
Då vi nu fått ett rationellt system, så att vi verkligen kunna i vilken grad
SOlU helst inskränka det skadliga missbruket av alkoholhaltiga drycker, bortfaller, synes luig, nödvändigheten av att dessutom beskatta alkoholen. Vi
kunde helt enkelt taga bort beskattningen, och troligtvis skulle vi rent av
vinna på detta, åtminstone socialt sett, vinna, därför att brännvinssmugglingen
antagligen skulle försvåras. Det finns icke minsta hinder att låta brännvinet
liksom allting annat få sitt naturliga pris, när man genom andra åtgärder kan
förhindra det skadliga bruket av denna vara.
Det förslag" som kammarrättsrådet Carleson åberopade, att man skulle
ordna beskattningen så, att den uppmuntrade till sparsamhet, känner jag väl
till och har även på sin tid polemiserat däremot. Det är en ganska inveck·
lad fråga. Så mycket är säkert, att av den efterskänkta direkta skatten kan
i varje fall icke mer än alltsammans sparas, men detta skulle ju även ske och naturligtvis med långt större effekt för det allmänna - om staten t. ex.
använde dessa skattemedel för att minska statsskulden, så att ur den syn·
punkten vore det bäst att icke alls sänka skatten.
Den 'anmärkning, som jag skulle vilja göra mot statsrådet Wigforss' budget, är, att den icke tar' sikte på någon lång vista. Den håller sig till de
allra närmaste 'årens konjunkturer, 'men man borde dock icke alldeles underlåta att också tänka på framtiden. Statsrådet Thorsson y~trade en gång, att
man borde göra d~t till en hederssak att lämna Sverige till den kommande
generationen icke i ett försämrat utan, i ett förbättrat ekonomiskt läge, och
han hade också ganska konkreta tankar i den vägen. Så var det t. ex.. en
gång fråga om att lägga upp en verkligt produktiv' fond, vars ränteavkast·
ning skulle användas för sociala ändamål. Jag fick vid ett tillfälle i uppdrag att .undersöka, vilka skatter som skulle lämpa sig för en sådan permanent fondering. Det~a var något, som alldeles överensstämde med mina böjelser, ty jag har alltid haft den iden, att skatterna till en viss grad ~ro, att
_uppfatta icke såsom skatter i egentlig mening utan såsom konfiskation av
inkomster, vilkas fulla berättigande man icke längre erkänner. Därav följer
också som' en konsekvens, att i den mån skatter ha denna karaktär, böra de
icke användas för statens löpande utgifter utan till ett utjämnande av den orättvisa inkomstfördelningen i samhället, vilket bäst skulle ske genom en dylik
fondbildning, där fonden i första hand skulle finansiera statens stora utgifter
för social hjälpverksamhet, sjukförsäkring, invalidförsäkring, arbetslöshetsförsäkring' o.' dyl. Planen förföll emellertid. Statens enorma inkomster fingo rinna
ut i sanden, krigskonjunkturskatten avskaffades, enligt min mening i förtid.
Något sådant vore i alla fall att tänka på, ty det finns dessvärre åtskilliga hotande moln på vår ekonomiska himmel, som visserligen icke kunna
helt avhjälpas genom några penningsummor, som staten lägger upp, men som
man i alla fall borde taga i betraktande, när det gäller att göra upp en budget, vilken icke blott möter ögonblickets krav utan också i någon mån är
avpassad med tanke på framtidens sannolika behov.
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Professor G. Kobb: Kammarrättsrådet Carleson gjorde en del anmärk'!'
ningar mot den avsättning till fonden för statsskuldens amortering, som finansministern liksom sina företrädare har föreslagit. Jag vill då påminna om att
denna avsättning är ganska gammal. Den härstammar från tiden före kriget.
Den bibehölls även under de första krigsåren, och jag erinrar mig mycket
väl 'från ett sammanträde just i denna förening, att en mycket framstående
bankman förklarade, att det för Sveriges ~redit innebar en ganska viktig sak
att förfara på det sättet.
Nu sade kammarrättsrådet Carleson, att denna fond icke skulle användas till sitt ursprungliga ändamål, utan att den mer och mer övergått till att
minska den ,nödvändiga upplåningen~ Ja, jag kan nu icke finna, att det är
annat än riktigt, om man av skattemedel avsätter medel för att man skall
slippa låna upp motsvarande belopp, men det förhåller sig nog icke alldeles
så, som han ville göra gällande. Fonden användes nämligen också till amortering, och så har under åtskilliga år skett med ganska stor fördel. Vår
statsskuld består till allra 'största delen numera av räntelån. Vi ha endast
kvar fyra amorteringslån från åren 1880, 1886, 1890 och 1899. Om de
båda första lånen, framför allt om 188 o års lån, tror jag vi skola tala ganska
tyst, ty det är en mycket dålig affär att amortera 3,5 % lån, när vi få låna
upp pengar till 5 %. Största delen av anslaget till statsskuldens amortering
går just till amortering' av dessa lån, men 1890 och 1899 års lån har man
kunnat amortera genom inköp i öppna marknaden, och därvidlag har just
fonden för statsskuldens amortering varit till stor nytta. Vi ha för flera år
framåt kunnat köpa upp obligationer av dessa lån till billigt pris. Jag gjorde
en gång ett försök att räkna ut vad staten hade tjänat härpå, och jag kom
till en summa av närmare 5 miljoner. Jag tror därför, att man kan säga,
att denna fond fyller ett ganska gott ändamål. Att den en gång måste användas
till avskrivning på grund av kursförluster är sant, men det skedde vid de
uppköp, som vi gjorde på 19 13 års tyska lån, vilket lån på råd från mycket
gott bankhåll placerats i tyska mark, som sedermera blevo värdelösa.
Kammarrättsrådet Carleson gick vidare in på en granskning av den
skuld, som uppkommit på de affärsdrivande verken. Han började med postverket och framhöll, att man därifrån icke borde kräva större avkastning än
som förräntar det nedlagda kapitalet. Det anse vi också i riksgäldskontoret.
Vi anse det icke vara riktigt att räkna in postverkets inkomster för täckning
av statsskulden, och på samma sätt förhåller det sig' också i viss mån med
telegrafverket. Beträffande statens järnvägar har det varit så, att ännu 1906
och 190 7 räckte deras överskott till att i det närmaste betala hela räntan på
statsskulden, men det' inträffade en förändring till det sämre vid 19 o 7 års
lönereglering. Den dåliga avkastningen beror för övrigt till stor del på en
missriktad politik från riksdagens egen sida, då man har byggt en mängd
järnvägar med lånemedel, som icke ha förräntat sig. Det fanns nog de, som
redan från början motsatte sig detta, ehuru det ju icke var många, som på
sin tid röstade emot Inlandsbanan. Då herr statsrådet i den nu framlagda
budgeten h~r gått ifrån denna princip och vill anslå medel av skatteme'del
i stället för av lånemedel, tycker jag det är något, som vi böra hålla honom
'räkning för.
Kammarrättsrådet Carleson glömde emellertid bort ett annat verk, som
är ganska dyrbart, nämligen vattenfallsverket, där åtskilligt kapital torde vara
'nedlagt, som icke är räntebärande. Det ser man i 'riksgäldskontorets årsbok,
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där det är uträknat vad varje verk bör betala för förräntning av sin andel
av statsskulden.
Nu drog kammarrättsrådet Carleson upp en mycket dyster bild av de
affärsdrivande verkens framtid. Han ansåg, att på grund av tekniska förbättringar skulle åtskilligt bli värdelöst, men detta ha ju verken förutsett genom
sina avsättningar till förnyelsefonder. Åtminstone vid statens järnvägar äro
dessa avsättningar ganska stora. Jag vill minnas, att de uppgå till omkring
5o miljoner, och det sker avsättnIngar med ända upp till I 2 a 14 miljoner
om året.
För övrigt skulle jag vilja säga, _att vi i höstas i riksgäldskontoret hade
besök av några amerikanska bankmän, representerande en av New Yorks
största banker, som har lämnat oss de sista gångerna upptagna lånen i Amerika. För dem framlade vi den ställning, vi ha, och vi visade, hur st~ts
skulden blivit använd. Vi fingo av dem det svaret, att de betraktade Sverige
såsom ett av de i det fallet bäst ställda länderna i världen, därför att vi till
allra största delen kunde redovisa vår statsskuld i verkligt räntebärande ändamål. Det kan ju hända, att man icke ser det fullt så dystert utomlands.
Jag vill sluta med det tillägget, att jag också skulle vilja hålla finansministern räkning för att han tagit upp statsrådet Beskows tanke beträffande
utlåningsfonderna, att man skall sluta med det gamla systemet, och att de
belopp, som äro upplånade men som icke på grund av bestämmelserna rörande
räntefoten ge några inkomster, så småningom böra avskrivas. Det har varit
en sak, som länge har påpekats från riksgäldskontoret, och vi måste vara
mycket tacksamn1a för att vi ha funnit ett par finansministar, som verkligen
velat taga sig an denna sak. Jag skulle bara önska, att finansministern i så
fall måtte förunnas att även gå in på andra liknande områden i fråga om
de affärsdrivande verken, där åtskilligt i den vägen behöver röjas upp.
Kapten O. W'allenberg: Finansministern framställde den frågan, hur
stor kassafonden behövde vara. Det finns emellertid en faktor, som egentligen borde vara mer eller mindre bestämmande för den saken, och det är
kronoskatten. De flesta av statens inkomster inflyta hela året om, men kronoskatten kommer bara in en gång om året, åtminstone till den ojämförligt
största delen. Eftersom denna skatt inflyter i december och kassafonden skall
innehålla ett visst belopp vid budgetårets utgång den 3o juni, borde kassafonden omfatta ungefär hälften av kronoskatten. Kassafonden skall dessutom
möta alla de fluktuationer, som befaras i fråga om inkomsterna. Det synes
mig vara åtminstone en norm för kassafondens storlek. Att man skall frukta
för att kassafonden har en viss storlek, tycker jag är ganska obefogat. Ett
hushåll av svenska riksstatens omfång behöver också ett mycket betydande
kassaförlag, och kassafonden bör ju representera hela kassaförlaget.
När man ser på andra länders budgeter, finner man dem beskaffade på
det mest förundransvärt olikartade sätt. Efter kriget hade England en skuldsumma på omkring 7,8 miljarder pund, och trots en så otroligt stor skuldbörda har man lyckats balansera ända till den dag, som i dag är, och ändå
har man haft -att avveckla alla följder av ett enormt och med otroliga kostnader förenat världskrig. Amerika hade vid krigets slut ungefär 26 miljarder
dollars i statsskuld och lär nu ha c:a 2 I miljarder. Frankrikes statsskuld
har däremot ökats rätt väsentligt, därför att man ännu ~cke har hunnit sluta
kriget; och andra länder, som ha gått fullständigt kaputt, behöva icke nämnas.
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Det förefaller under sådana förhållanden, SOlU om man med rätta skulle
kunna ställa sig den frågan, varför Sverige ständigt behöver öka sin statsskuld. Man svarar ju, att det är därför att vi ha så pass stora industriella
anläggningar, post, telegraf, järnvägar etc., som ständigt behöva öka sitt kapital. Jag kan dock icke inse, att det skall vara nödvändigt för dessa verk
att ständigt öka sin skuld, utan de borde väl som andra bättre företag kunna,
sedan de en gång nått en viss storlek, leva på sina egna inkomster för förbättringar o. dyl.
Herr statsrådet nämnde, att det hade blivit en tradition inom finans·"
departementet, att när en finansminister hade fått en ny vana, såsom härvidlag att låta utgifter bestridas av skattemedel i stället för av lånemedel, borde
det också fortsätta. Jag skulle då vilja uttrycka den förhoppningen, att man
skulle kunna komma så långt, att det bleve en tradition, att skuldökningen
skulle upphöra. Det· finns enligt min mening icke mer än ett medel, som är
verkligt effektivt för att" åstadkolnma ett ordentligt sparande, men det medlet
tror jag är relativt enkelt. Låt bli att öka skulderna, så blir det också
sparsamhet.
Statsrådet W'igforss: Den punkt, diskussionen har rört sig mest om,
har varit kapitalökningen och om densamma skall bestridas av lånemedel
eller skattemedel eller eventuellt av affärsverkens egna besparingar. Samma
sak berördes under remissdebatten i riksdagen, men jag fick icke fullt kla~t
för mig, vad meningen var, och jag får verkligen erkänna, att jag icke heller i kväll riktigt förstår, vart man vill hän. Att såsonl kammarrättsrådet
Carleson göra en jämförelse mellan tillväxten av räntorna å statsskulden och
nationalinkomsten kan jag icke finn"a vara rimligt. Kapten Wallenberg sade,
"att bättre enskilda företag reda sig med sina egna inkomster, men det är
icke riktigt. De allra bästa och största företag måste, så snart de vilja utveckla sig snabbare än deras egna inkomster tillåta, lägga upp lån. Så länge
man icke kan säga, att staten använder de lånade pengarna annat än till
förnuftiga ändamål, som verkligen kommå att ge avkastning, så länge kan
man icke rikta någon annan kritik mot staten än man kan rikta mot varje
enskilt företag, som finansierar. utvidgningar genom lån. Utan tvivel kunna
också exempelvis statens järnvägar klara sig själva med sina egna inkomster
nettoinkomsterna uppgå näll1ligen för närvarande till 30 iL 40 miljoner
kronor om året - men de skulle då förfara på samma sätt som ett enskilt
företag, som sade till sina aktieägare, att det gåve mycket låg utdelning för
att finansiera utvidgningar. Skola däremot statens järnvägar liksom ett enskilt företag lämna en utdelning, motsvarande normal ränta, då kunna de
icke förfara på detta sätt. Är det emellertid verkligen en allvarlig ståndpunkt detta, att affärsverken icke skola få utvecklas i raskare tempo än vad
t. ex. deras egna avskrivningsfonder tillåta, om det nu är rimligt, att de
användas för sådant ändamål,' vilket jag icke tror? Diskussionen får i så
fall läggas upp på en helt annan bas, men innan dess torde det erfordras
en mycket tydligare utläggning av ståndpunkterna.
Jag har härvid alldeles bortsett ifrån, att de pengar, som staten använder till
'sin affärsverksamhet, möjligen äro illa använda pengar, men är det illa använda
pengar, då det gäller lånemedel, är det lika illa använda pengar, om det gäller
skattemedel. Då skall hela denna utveckling av statens affärsverksamhet icke
längre äga rum. I den nu framlagda budgeten upptages för kapitalökning vid
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affärsverken sammanlagt 33 miljoner kronor, varav 10 miljoner skola' bestridas
.av skattemedel och 23 miljoner av lånemedel. Vad beträffar statens järnvägar,
gälla. anslagen två järnvägsanläggningar i Norrland - jag bortser från fort.sättningen på Inlandsbanan och likaså banan Hällnäs-Stensele, eftersom dessa
:ej skola bestridas av lånemedel - och det fordras naturligtvis sakkunskap i
järnvägsfrågor för att förklara, om dessa två anläggningar äro förnuftiga eller
ej. .Man får emellertid icke bortse ifrån) att sedan riksdagen en gång har
beslutat om banornas byggande, kan man icke utan vidare klippa av byggandet. Vad telegrafverket beträffar, avses 6 miljoner kronor för avbetalning
av Stockholmstelefon. Affären är ju gjord och betalning måste erläggas.
Hade för övrigt en enskild företagare kunnat få monopol på det svenska
telefonnätet, skulle han säkerligen icke ha dragit sig för denna affär.
En annan fråga gäller, om kapitalet skall amorteras, och här visar det
,sig återigen, hur delade meningarna äro. Så har t. ex. professor Cassel
gjort ett häftigt angrepp emot varje amortering över huvud taget av den
svenska statsskulden, d. v. s. han erkände, att fullständigt oräntabla delar av
järnvägarna borde amorteras, men han ansåg det fullständigt meningslöst att
verkställa amortering på de förnuftigt placerade pengarna, såvida det fanns
förnyelsefonder för att möta de oförutsedda händelser, som kammarrättsrådet
Carleson talade om. Är man rädd för att stora delar av dessa anläggni~gar
förr eller senare bliva värdelösa, får lnan möta den eventualiteten, men frågan är naturligtvis, om detta skall göras av denna generation eller om man
skall låta den kommande generationen deltaga. Ett ofantligt steg vore naturligtvis taget, om vi kunde enas om att försöka betala av vad vi alla anse
vara oräntabla anläggningar. Redan ett sådant steg är emelleitid så stort,
att vi få göra med det lång tid framåt. Bara den d~l' av utlåningsfonderna,
som icke ger någon ränta, är 7 5 miljoner kronor, och om vi antaga, att
200 miljoner av statens järnvägars' kapital icke ger någon avkastning och
alltså borde avskrivas, finns det verkligen ett stort mål för kommande finans- .
ministrar. Frågan är bara, varifrån pengarna skola tagas. Man kan icke
använda annat än verkliga inko"mster, och man kommer då fram till den
konsekvensen, att man icke borde företaga någon skattesänkning. Jag är i
grund och botten ense med professor WickseJl därom, att om man betraktar
en skattesänkning ur synpunkten av kapitalbildningen, finns det endast en
säker väg att gå, nämligen att staten behåller vartenda öre. Av den direkta
'skattenedsättningen sparas en del men antagligen konsumeras det mesta, och
aven indirekt skattesänkning sparas ännu mindre. Från denna synpunkt
'borde man icke göra någon skattesänkning. Har man dessutom den huvudsynpunkten, att man framför allt måste betala' av på skulderna, försvinner
hela .resonemanget om att en skattesänkning skulle vara önskvärd.
Om jag icke missförstod p~ofessor Wicksells ståndpunkt ifråga om att staten skulle lägga upp räntebärande fonder, som skulle användas till vissa
ändamål, exempelvis för att utjämna inkomst- och förmögenhetsfördelningen i
samhället, så tänkte han' på vissa bestämda skatter, som mer än andra skulle
'vara lämpliga för ett sådant ändamål. Att icke i denna budget något gjorts
i den riktningen, är ett faktum, som icke kan förnekas, men det beror på
att en finansminister icke bara får följa sina personliga tycken utan också
måste taga hänsyn till genomförbarheten.
Beträffande de siffror, som kammarrättsrådet Carleson nämnde, vill jag
ge honom rätt uti, att den direkta beskattningen är hög för höga inkomster,
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lnen i vad mån man just för kapitalbildningens skull skall släppa efter på
den skatteprincip, man nu kommit till, skatt efter förmåga, kan 'säkert diskuteras. Jag förmodar emellertid, att han snarast menade, att det krävdes en
.allmän sänkning av hela beskattningen, och då kan jag vara överens med
honom, försåvitt vi icke skola använda skatterna för att utjämna folks ekonomiska villkor.
Vad beträffar nedsättningen av de indirekta skatterna, tror jag, att man
alldeles missförstår hela spörsmålet, om man lägger någon vikt vid .vilken
vara som beskattas~· När man motiverar indirekta skatter; brukar det ske på'
det sättet, att man säger, att man icke bryr sig om att taga ut någon direkt
skatt av den stora massan av folk med små inkomster, därför att det är så
besvärligt. Jag tror dock för min del, att det skulle gå ganska lätt i Sverige,
om man bara samtidigt kompenserade genom en nedsättning av konsumtionsskatterna. De skola emellertid ändå betala något, och därför lägger man
skatt på konsumtionen. Man bör då ha skatt på så få artiklar som möjligt
och på sådana, där det är lättast att taga ut skatten, t. ex. på socker. Man
tänker icke alls på konsumtionen utan endast på det enklaste sättet att få
in en viss summa av de små inkomsttagarna. Dets~mma gäller om kaffet.
Nu är jag personligen övertygad om att skatten icke påverkar konsumtionen,
så att ur den synpunkten spelar det ingen roll. Vad som sparas på de~
, minskade kaffetullen, kan familjen använda till något annat.
Jag skall till slut uttala min glädje över att kammarrättsrådet Carleson
ansåg, att diskussionen om kassafondens storlek icke borde utöva något, inflytande på en finansministers beräkningar. Det anser jag också. Men jag
har dragit fram saken därför att den har spelat en sådan ofantlig roll vid
diskussionen om budget~n. Budgeten skall ställas upp så, som man tror,
att inkomsterna. bliva, men i den förda diskussionen har man just sagt, att
,sedan en' finansminister en gång .räknat ut inkomsterna, sådana han tror de
skola bli, har han skyldighet att skära ned sina beräkningar med så och så
många miljoner för att vara på den säkra sidan.
Professor 'Wicksell: Det är naturligtvis en rent formell fråga, om man
.skall betala av skulder eller ej. Det förslag, som jag förut talade om, avsåg, att staten skulle sätta av t. ex. 5o miljoner kronor· om året för att bereda staten en bättre ekonomi i framtiden. Om man använde dessa 5o miljoner för att köpa in statsobligationer eller lade ned dem i produktiva företag, finge naturligtvis bero på omständigheterna. Att låna upp pengar till
,ett företag, som avkastar ränta, och att bilda en fond för att förbättra statens
ekonomi innebär två helt skilda saker. Därför att. man kan låna upp pengar billigt för produktiva ändamål, bör man icke underlåta att samtidigt förbättra statens ekonomiska läge, helst om man har anledning antaga, att vi
ännu ha att genomkämpa svåra tider, och därtill saknas dessvärre icke
tecken.
De skatter, som jag en gång rekommenderade att eventuellt användas
för bildandet av 'en sådan produktiv fond, .voro som sagt konfiskationsartade
skatter, exempelvis den dubbelbeskattning, som äger rum i fråga om aktiebolagens inkomster. Denna kan enligt min mening icke försvaras ur skatteförmågesynpunkt, ty den enskilde aktieägaren har väl icke större förmåga att
bära skatten än varje annan person med lika stor inkomst. Den kan icke
heller försvaras ur intressesynpunkt, utan det enda försvaret för den är, att
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dessa stora kapitalsammanslutningar, om de haft lyckan med sig, få ett slags
'monopol på vissa inkomster, som andra människor icke kunna erhålla, och
som alltså icke äro ~ikaberättigade med de inkomster, som man får förvärva
i, sitt anletes svett. Det nuvarande samhället underkänner, enligt min uppfattning, i viss grad vissa inkolTIster, och det är detta, som är anledningen
till att man, lägger på progressivskatt eller dubbelbeskattning. Egentligen ärO
de icke verkliga skatter. Staten tar icke eller borde icke ta dessa pengar,
'darför att den behöver dem för sina utgifter, utan därför att staten anser,
att personerna ifråga icke böra få behålla denna inkomst oavkortad. I ena
fallet bör staten alltså taga ut så litet som möjligt för att icke onödigtvis
betunga de skattedragande, i det andra fallet åtet så mycket som möjligt för
'att endast låta den enskilde behålla vad han kan anses ha rätt till. Staten
'har stora utgifter för folkpensioneringen, och skola vi dessutom ha sjukför'säkring och' en ordentlig arbetslöshetsförsäkring, behöver staten mycket pengar,
och då är det bra att ha pengar.
Riksbanksfullmäktigen C. G. Ekman: Jag har redan under remissdebatten haft anledning att uttala min mening om budgeten, men ett .par yttranden under den nu förda diskussionen ha föranlett mig att säga 'ett
par ord.
Det föreföll mig, som om finansministern i dag intoge en i någon mån
annan ståndpunkt än i riksdagen. Hart har här uttalat, att budgeten beräknats så, att man försökt bedöma det ekonomiska läget från dagens ståndpunkt. I, riksdagen 'däremot uttalade h~n den meningen, att det låge ett
'visst mått av spekulation i inkomstberäkningen, men att den spekulationen
motiverades av de ljusnande utsikterna i åtskilliga avseenden, och han an-'
såg, att han i det fallet icke hade gått för långt.
Det förefaller mig, som om i herr finansministerns uttalanden i dag
det hade kommit in ett ökat stänk av tvivel på hållbarheten av beräkningarna åtminstone i fråga om tullmedlen och överskottet, å statens järnvagar.
Beträffande den gjorda frågan, huruvida det kan vara berättigat med
hänsyn till kassafondens storlek att räkna i överkant, vill jag personligen uttala den meningen, att det förefaller mig' som om en finansminister under
alla förhållanden borde räkna så, att han käJ?ner sig vara på den säkra sidan. Enbart den omständigheten, att det under ett budgetår kan uppträda
en sådan företeelse som mul· och klövsjuka, som fullkomligt oförberett tar
I o miljoner kronor, är ett bevis på att det kan vara rimligt att räkna budgeten så, att den äger ett betydande mått av hållbarhet. Om man dessutom medvetet på vissa huvudtitlar räknar med lägre utgiftsbelopp än dem
'man vet skola komma ifråga, har man icke enligt min mening förfarit budgetmässigt. Jag vill sålunda sammanfatta mitt yttrande så, att jag emot
årets budget riktar den anmärkningen, att den är alltför optimistiskt beräknad.
Det kan det oaktat mycket väl hända, att utvecklingen blir sådan, att
någon olägenhet icke uppstår, men det försvarar icke tillräckligt själva betäkningsmetoden.
Herr finansministern ironiserade litet över att inon1 riksdagen ett par,
tre dagar efter sedan talarna på remissdebatten framträtt som representanter
för en ytterst betänksam institution, väckas en mängd motioner, som upptaga
betydligt högre utgiftsbelopp än de av regeringen i budgeten förordade.
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Visst sker detta. Men man kan knappast kalla det 'sammanlagda resultatet
av dessa motioner för riksdagens förslag till budget. I, verkligheten utgöra
de endast en sammanfattning av de enskilda medlelnmarnas önskemål. Riksdagens förslag till budget komnler först när utskotten behandlat anslagskraven och beslut däröver fattats. Det förefaller mig sålunda som' om det mycket väl kunde anses motiverat, att målsmännen för olika riktningar i riksdagen uttala sina betänkligheter mot budgeten, ehuru de veta, att det följer en
mängd motioner om', ökade utgifter från andra ledamöters sida. Däri ligger
icke någon motsägelse. En verklig sådan kan endast 'uppkomma, liär riksdagen framlägger sitt samlade förslag till budget. Och jag vill uttala den
förhoppningen, att riksdagen vid det tillfället åtminstone icke skall överträffa
herr statsrådet i optimism.
Ett yttrande, som i särskild grad förvånade mig, var,' att finansministern antydde, att regeringen skulle kunna tänka sig områden, där betydande
och väsentliga besparingar skulle kunna göras, men att regeringen underlät
att . därutinnan tillkännag sin mening, därför att man icke ville framlägga
förslag, som man ansåg ogenomförbara. Naturligtvis. är det i viss mån
möjligt att resonera också' på det sättet. Men har en regering en bestämd
uppfattning beträffande ett, visst utgiftsområde, att å detsamma väsentliga besparingar äro möjliga, landsgagneliga och påkallade av förhållandena, förefaller det mig som om regeringen borde tillkännage denna sin mening, även
Oln den hade anledning frukta, att ·den icke i det avseendet erhölle riksdagens instämmande.
'
När jag i remissdebatten uttalade samma betänkligheter, som här nyss
gjorts gällande, mot en fortsatt skuldökning, och när herr finansministern nu
säger, att han icke kan se någon .våda däri, för så vitt upplåningen verkligen motsvaras av produktiva ändamål; som medge tillfredsställande förräntning, nödgas jag fråga herr finansministern, huruvida han verkligen anser, alt
den skuldökning från 650 till i detta ögonblick I 800 miljoner, som vi för
.statens vidkommande iklätt oss sedan år 19 14, upptagits för verkligt produktiva och räntabla' ändamål? Jag har den uppfattningen, att så icke är fallet. Jag är heller icke riktigt säker på att den skuldökning,- som föreslås i
1926/27 års budget, kommer att erhålla en placering på områden, där mail
verkligen kan räkna med att pengarna skola förräntas. Just den omständigheten, att så icke synes mig vara fallet, tvingar till betänksamhet. . När därtill kommer, att den kommunala skuldsättningen i de flesta fall går till ändamål, som medföra ökade utgifter i stället för ökade inkomster för kommunerna - ty så är fallet med en stor del av den kommunala skuldbördan synes det mig verkligen' finnas anledning att fråga sig, huruvida det är så
självklart, att vi skola fortsätta att årligen öka våra skulder med 3o a 40
miljoner. Jag har den uppfattningen, att det icke är så givet riktigt, utan
att en verklig undersökning av räntabiliteten borde ske, och att man därvid
måste taga hänsyn till, huruvida den tidigare värdesättningen av våra s. k.
produktiva ändamål kan för framtiden anses vara hållbar och riktig.
Byråchefen C. Kuylenstierna: Kammarrättsrådet Carleson använde för
sina beräkningar om skattetrycket dels de taxerade beloppen för åren 19 I 3
och 1922, dels- de beskattningsbara beloppen för samma år. Att använda
de beskattningsbara beloppen synes mig dock ge en' rätt värdelös jämförelse, därför att det ju mellan dessa två år har tillkommit helt nya grun-
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der för de skattefria avdragen. I så fall äro nog de taxerade beloppen mera
intressanta, därför att de ge ett riktigare uttryck för nationalinkomsten. Kam.marrättsrådet Carleson tyckte icke att det var så farligt med en skatteökning
från 8 till I o %. Det kan man kanske säga, men då har man också att
taga hänsyn till en annan sak, och därvidlag kan jag ge kammarrättsrådet
.Carleson ·vatten på sin kvarn,' nämligen att icke blott penningvärdets fall utan
även taxeringsförfarandet har inverkat så, att flera personer nu bli taxerade.
·Hela systemet har blivit mera effektivt, och de taxerade beloppen. äro därför
nu sannolikt ett riktigare uttryck för nationalinkomsten än de voro år 19 13.
Den verkliga skatteökningen är därför säkerligen större än vad som franlgår
av förhållandet 8 till 10.
Professor Wicksell sade, att man beträffande kaffetullen skall tänka på
om den träffar· efter den förmåga, som vederbörande ha. Detta är riktigt
i viss utsträckning men icke heller längre. Jag tycker det vore mycket
nyttigt, om man alltid ville ställa frågan på det sättet, huruvida denna skatt till·'
sammans med alla andra skatter - man kan ju undantaga.typiska avgifter träffar efter förmåga. Man måste nämligen se på alla skatter tillsammans.
I samband med .B-skattens avskaffande uppkommer givetvis en ny
.kassafondsfråga på grund av alla de belopp, som kvarstå för restitution. Om
B-skatten avskaffas, blir det bara restitutioner kvar. För budgetåret I926j27
finns det 38 miljoner orestituerad B-skatt, och en mycket avsevärd· del,
kanske hälften, komlner att restitueras. I så fall kommer det på sätt och
vis att uppstå en skuld för framtiden, ty den fonderingsskatt, som skall komma
i stället, kan' icke på något vis' ekonomiskt fylla den lucka, som· B-skatten
lämnar efter sig.
Statsrådet W'igforss: Jag tror, att herr Ekman har missuppfattat min
ståndpunkt under remissdebatten, om han tror, att jag sedan dess skulle ha
·modifierat den. Det är alldeles riktigt, att det ligger en spekulation i framtiden i varje inkomstberäkning, som utgår från de nu löpande inkomsterna
och· anser, att de komma att fortsätta. Den spekulationen har jag gjort mig
skyldig till, och det står jag fast vid. Jag har t. o. m; tänkt· mig, att in':'
komsterna på någon punkt kunna. komma att ökas. Jag tror, att den inkomstskatt, som inflyter år 1927, alltså för iI?-komsten år 1926, kommer att
bli något.större än den skatt, som inft. y ter år I 926 för inkomsten år 19 2 5.
.Det har varit. en för mig i viss mån grundläggande tanke, att under den
.allra närmaste tiden har man rättighet att räkna med att inkomsterna skola
hålla sig konstanta eller i någon mån' ökas.
Det stänk av tvivel, som jag hyste beträffande vissa inkomsttitlar, gällde
den nu löpande budgeten. Jag nämnde, att det är mycket möjligt, att tullmedlen för innevarande budgetår i~ke komma att uppgå till det belopp, som
~ven herr Ekman ansåg vid .förra riksdagens slut, att de kunde upptagas till,
Plen få vi i år endast en medelgod skörd, finns' det ingen anledning att antaga annat än' att tullmedlen för nästkommande budgetår .skola i~flyta i ungefär den utsträckning, som jag antagit. Detsamma gäller också om inkomsterna från statens järnvägar.
MeningsskIljaktigheten emellan honom och mig står emellertid fortfarande
kvar. För kammarrättsrådet Carleson var det självklart, att man skulle rakna
rätt, ·men för herr' .Ekman är det självklart, att man' skall hålla sig på den
säkra sidan. Den principiella ·.motsättningen kan man icke komma ifrån,. och
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det är ingenting mer att säga oin den saken. Vad jag däremot icke anser
vara riktigt är, att översätta uttrycket »räkna rätt» med' »räkna i överkanten».
Den princip'iella skillnaden underst:rykes ytterligare därav, att herr Ekman står på den ståndpunkten, att eftersom något sådant kan' inträffa som
oväntade utgifter till mul- och klövsjukans bekämpande, skall man i budgeten
räkna med en sådan eventualitet och för den skull' minska de beräknade inkomsterna, så att de kunna' täcka även sådana oförutsedda utgifter. Jag anser däremot, att vi just' ha kassafonden för ett 'sådant ändamål som oväntade
utgifter. Skola vi alltid söka gardera oss mot oförutsedda utgifter; blir resul~
tatet endast· ett, nämligen en ständigt stigande kassafond. År 1923/24
fingo vi ett överskott på, 41 miljoner kronor, och år 1924/25 ett överskott
på l 5 miljoner. Om budgeten för I 9 2 5/26 räknats på samma sätt som'.
den föregående budgeten, vilket icke skedde, skulle vi fått ett ytterligare
överskott på 15 a 20 miljoner. Herr Thorsson fann emellertid, att, vi nu
hade nått en sådan ställ~ing, att han rriedv~tet räknade mycket knappt. Det
är naturligtvis icke orimligt att säga, att vi på, det sättet skola söka erhålla' '
en . ständigt. fortgåend~ amortering på ,statsskulden, men' det kan diskuteras;
huruvida vi verkligen. ha råd' att göra så stora amorteringar.
Härmed är jag över på en annan punkL Jag fick under remissdebatten
ett referat av ett yttrande av herr Ekman, som gick ut på att det var en
farlig väg' man var· 'inne' på, när man upptog lån för att ge affärsverken'
kapital, men en sådan ståndpunkt föreföll· mig' då så oväntad, att jag 'helt
enkelt icke vågade taga. upp den till .diskussion. ·Man måste här åter göra
vissa distinktioner. Vi äro alla fullständigt överens om att varje kapitalökning
skall bedömas efter, sitt värde. Gäller upplåningen ett oräntabelt ändamål;
bör man låta bli den; såvida man icke har andra skäl att handla. Vad be...
träffar den stora kapitalökningen under krisåren, har nog herr' Ekman större
ansvar för den än jag, eftersom jag icke var med i riksdagen, när denna
kapitalökning skedde. Det. är emellertid alldeles klart, att det icke kan bära
sig, att riksdagen ständigt och jämt beviljar medel till järnvägar i Norrland.
Det är därvid helt andra syften, sociala ändamål o. dyl., som: man vill uppnå, och icke ekonomiska fördelar. Man kan naturligtvis tvista om ·huruvida
dessa sociala ändamål äro så mycket värda, att man bör göra dessa utlägg,
men på den punkten ha regeringarna alltid varit mycket mera försiktiga än
riksdagen. Hur svårt det verkligen är att· pressa ned utgifterna för kapitalökning visas bäst därav, att herr Beskow, som verkligen gjorde kraftiga försök, fick erkänna, att han till andra och bättre tider' måste uppskjuta saker,
som förr eller senare måste ske. Vinsten ligger redan däri, att man väntar
ett par år. Det finns emellertid ingen principiell oenighet därom, att man
på varje punkt bör avgöra, huruvida ett företag är räntabelt eller ej. Gäller
det räntabla företag, bör staten föra precis samma politik som ett enskilt
företag. Kan ett sådant släppa ut ett obligationslån för utvidgningar, kan
staten· också göra det.
Herr Ekman var litet stött på riksdagens vägnar, därför att jag sade,
att det är något egendomligt att höra debatten vid remissen av statsverkspropositionen, där hela oppositionen sitter med korten' i händerna och där
regeringen lagt upp sina. Regeringen har ju talat om sitt slöseri och sin
sparsamhet, men riksdagens ledamöter tala icke Oln vad de själva vilja göra
utan kritisera regeringen för att ett par dagar senare komma med egna önskelistor. Jag borde naturligtvis 'icke ha kallat det för riksdagens utan för riks-
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dagsmännens förslag till budget. Varför jag egentligen drog fram' det, var
för att belysa, vilka svårigheter som möta ett besparingsarbete.
, Vad beträffar frågan, att regeringen på vissa områden anser att man kan
spara men det oaktat icke lägger fram något förslag, behöver jag endast nämna
ett enda exempel. Det är allmänt bekant, att det parti, som den nuvarande
regeringen representerar, år 1924 lade fram ett förslag till nedsättning av de
militära utgifterna, som gick betydligt längre än det beslut, som fattades vid
1 9 2 5 års riksdag.
Partiet har icke ändrat ståndpunkt sedan 1 924, fastän
man för att över huvud taget få ett resultat gick med på en högre siffra.
Politiken är ju det möjligas konst, och när man kommer i regeringsställning
och känner läget i riksdagen, kan man icke lägga fram alla sina önskningar.
Jag är fullständigt övertygad om att om herr Ekman kommer i samma ställning, skall icke han heller göra det.
Lektor J. E. Bjärnsson: Jag har ställt mig ganska tveksam till frågan
om skattesänkning redan fr. o. m. nästa budgetår, och jag får erkänna, att
om en politik sådan som den nu föreslagna skulle följas under en lång följd
av år, skulle jag för min del icke vilja med min röst stödja densamma. Jag
skulle icke kunna gilla, att det användes så pass litet av statens kapitaltillgångar och inkomster för att minska st~tsskulden eller, vilket är detsamma,
för att öka statens tillgångar, som man nu ifrågasätter. Jag tror emellertid,
att man kan och bör se frågan från en något annan synpunkt än den s. a. s.
momentant budgetmässiga. Jag undrar, om icke själva beskattningsprinciperna
ha i liten n1ån en politisk uppgift, och jag skulle vilja uppfatta särskilt den
direkta skatten såsom i viss mån analog med riksbankens diskonto. Såvitt
jag förstår"var det för tre a fyra år sedan absolut ingen mening i att lägga
ned något sparat kapital i mera eller mindre fasta anläggningar. Vi hade i
själva verket för mycket fast kapital, vars kapacitet icke kunde utnyttjas.
Det föreföll mig rimligt, att man icke då sänkte den direkta skatten utan
höll den uppe och använde de inflytande medlen för att' i möjligaste mån
förhindra ökad skuldsättning eller för att i någon' mån göra sig av med
skulderna till utlandet. Nu tycker man sig emellertid kunna spåra en viss
möjlighet till lönande kapitalplacering för produktiva ändamål. Detta får
naturligtvis riksbanken åutotnatiskt känna av och ge uttryck åt genom en
sänkning av diskontot, men jag undrar, om icke en sänkt skattesats i viss
mån spelar samma roll. Man kan med en sådan uppnå en psykologiskt
stimulerande inverkan på näringslivet.
Det är ,närmast från den sy'npunkten sett, som jag har funnit finansministerns förslag att sänka skatten ytterst behjärtansvärt. Man måste naturligtvis fråga sig, om icke en sådan stimulans är konstlad och oberättigad.
Jag har då resonerat så, att statens kapital ger i årsavkastning ungefär 110
miljoner kronor, under det att statsskulden för sin förräntning endast kräver
85 miljoner. Det finns sålunda i varje fall ett plus på 25 miljoner, som
staten kan använda för olika ändamål. Staten kan i viss mån sägas leva som
en rentier med ett kapital stprre än skulderna.
Kapten V\T allenberg gav uttryck åt det önskemålet, att statens affärsdrivande verk liksom bättre privata företag skulle reda sig med de medel,
som de själva kunna spara på sin avkastning. Det är ett ideal, ungefär
motsvarande det som eftersträvas av våra kooperativa föreningar, när de skötas
som bäst, eftersom dessa icke göra några utvidgningar, förrän de förfoga över
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egna pengar därtill. Från denna synpunkt sett skulle jag önska, att staten
minskade sina skulder eller skaffade sig produktivt kapital för dessa 25 miljoner kronor, men enligt min mening har en skattesänkning nu en sådan
psykologisk betydelse, att det är politiskt berättigat att i år släppa den idealpolitik, som enligt min åsikt ovillkorligen bör följas under en mera jämn
konjunktur. Jag anser detta så mycket mer berättigat, som det har skapats
vissa garantier för att denna tillfälliga avvikelse från en dylik idealpolitik
icke skall bli permanent. Finansministern har just genom att sänka skatten
skapat en spärr mot slöseri med statsmedel. Det är det andra skälet, varför
jag anser, att den politik, som finansministern har givit uttryck åt i sin budget, är fullt berättigad och sund. Det är emellertid klart, att då denna regering, om vars livslängd jag icke skall tillåta mig någon spådom, redan har
begagnat möjligheten till en stimulans av detta slag, så återstår den icke
för en kommande regering, och det kan ju vara ledsamt nog för efterträdarep.
Riksbanksfullmäktigen Ekman: Finansministern tycktes tro, att jag ville
förmena, att därför att det kan uppträda något så fullständigt oberäkneligt
som t. ex. mul- och klövsjuka, som ogynnsamt kan påverka budgeten, skulle
man taga särskild hänsyn till den omständigheten vid budgetens beräkning.
Det menade jag visserligen också men endast i den mån, att man sökte räkna
så i övrigt, att man funne sig vara på den säkra sidan. Jag avsåg icke, att
sådana tillfälligt uppträdande företeelser skulle medföra, att man i budgeten
upptoge en särskild post, som skulle svara mot dessa oberäkneliga utgifter.
Men eftersom sådana kunna uppkomma, bör budgeten i övrigt både vad
gäller inkomster och utgifter vara så beräknad, att der icke behöver befaras
uppstå alltför stora rubbningar i slutresultatet.
Det är av finansministerns yttranden uppenbart, att det nuvarande regeringspartiet enligt hans mening komme att bli utomordentligt älskvärt, om
det någon gång hädanefter blir placerat på oppositionsbänken. Några befogade klagomål från den nuvarande regeringens sida över det sätt, varpå
den nuvarande oppositIonen behandlat bl. a. finansministerns budget, förefaller mig med skäl heller icke kunna göras.
Statsrådet W'igforss: Det tycks ha uppstått ett nytt missförstånd på
herr Ekmans sida, nämligen att jag eller regeringen skulle tycka, att vi blivit
behandlade på ett omilt sätt av den opposition, som han företräder. Det
var visst icke min mening. Jag har tvärtom hela tiden haft det intrycket,
att de olika meningarna röra sig om rent principiella motsättningar, som icke
ha med välvilja eller dylikt att göra. För övrigt vill jag försäkra, att jag
kommer utan tvivel i oppositions'ställning att behandla herr Ekman minst
lika välvilligt som han mig.
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Det för aftonen uppställda överläggningsämnet

Regeringsförslagen angående den sociala
olycksfaUsr: och sjuktörsäkringen
inleddes med nedanstående, föredrag av Överdirektören P.

I.

J. G. Laurin.

Olycksfallsförsäkringen.

: I den kungl. propositionen angående den sociala olycksfallsförsäkringen för'eslås dels viktiga ändringar i 'nu gällande ersättningsbestämmelser, 'dels ny organisation av försäkringen. Jag yttrar mig här endast
om organisationsförslaget.
Enligt detsamma skola alla arbetare försäkras i en 'riksförsäkringsanstalt av ny icke-statlig typ. Arbetsgivarnas premier skola täcka icke
blott ersättningarna utan även anstaltens alla omkostnader. Försäkringsrådet bibehålles och dess' kostnader bestridas av staten. Från'sett vissa
kQstnader under övergångstiden beräknas omorganisationen' medföra en
årlig' besparing för staten av l 088 000 kronor. För arbetsgivarna beräknas den medföra en ökad utgift av 175 000 kronor. Den nationalekonomiska besparingen skulle alltså, efter övergångstidens slut, bliva
913 000 kronor om året.
Organisationsförslaget motiveras av departelnentschefen 'huvudsakligen med följande:
I) en betydande nationalekonomisk besparing göres,
2) samtliga regleringar av svårare olycksfall komma att ske efter
enhetliga grunder,
3)' arbetet på: invalidernas reaktivering' kan bedrivas fullt systematiskt,
3-- 2650.
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4) sjukhjälpen intill 63:dje sjukdagen kan överlåtas åt de reformerade sjukkassorna.
I avseende på den första punkten, besparingen, må följande anföras. Det är givetvis alltid vanskligt att kalkylera vad omkostnaderna
komma att bliva efter en så genomgripande förändring av organisationen
som det här är fråga om. Försiktigheten bjuder därför att räkna med
ganska stor säkerhetsmarginal. Och' även en försiktigt beräknad besparing kan ej tilhnätas någon större vikt, med mindre den nya organisationen är sådan, att den i och för sig erbjuder garantier för att arbetet
kommer 'att utföras med iakttagande av största möjliga sparsamhet.
Men sådana. garantier erbjuder den nya organisationen icke. Den är i
detta avseende enligt min mening avgjort underlägsen' den nuvarande.
. De ömsesidiga bolagen tvingas nu till största möjliga sparsamhet för att
ej helt handik~ppas i konkurrensen med riksförsäkringsanstalten, vars
omkostnader delvis bekostas av staten. Och åtminstone för närvarande,
då uppmärksamhetep. är 'starkt riktad på nödvändigheten att spara med
statens medel, ligger häri ett tvång för riksförsäkringsanstalten att inskränka' sina utgifter,' ett tvång som även medfört att dessa väsentligt
nedbringats under senare år. Men för den nya monopolanstalten skulle
det ej finnas något tvång till sparsamhet, då den skulle sakna konkurrens och kunna genom avglfternas höjning täcka vilka kostnader som
helst. Departementschefen menar, att arbetsgivarnas representanter i
stänlman, styrelsen och reyisionen skola kunna stävja tendenser till tung
och dyr förvaltning, slentrian m. ffi. Men den som känner, hur invecklad en stor försäkringsanstalts organisation nödvändigtvis är och hur
svårt att ej säga omöjligt det är för den som ej är med i själva arbetet
att bedöma, hur detta bäst bör ordnas och om förenklingar i arbetsmetoderna äro möjliga' eller ej, han kan ej känna sig övertygad om att
dessa arbetsgivarerepresentanter skola kunna uträtta något avsevärt i
nämnda avseenden, i synnerhet som de skola vara i minoritet.
Vid sådant förhållande anser jag det ej nödvändigt att gå in på
närmare granskning av departementets kostnadsberäkning, utan inskränker
mig till att uttala, att jag finner det något sangviniskt att räkna med
omkostnader av endast 10 % av nettopremierna, när de större ömsesidiga
bolagens omkostnadssats är 12 a 13 % och man bibehållit den ordningen,
att. försäkringen sker autömatiskt i monopolanstalten, en ordning som
medför högre kostnader i ~enna. Jag återkommer till frågan om den
automatiska försäkringen .
.I fråga, om vikten 'av att skaderegleringarna ske efter enhetliga
grunder, särskilt beträffande ersättningar för invaliditet och dödsfall,
instämmer jag helt i vad departementschefen därom anfört. Vore det
så, att detta önskemål ej kunde vinnas utan försäkringens monopolisering,
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skulle även jag anse denna önskvärd. .'; EJ därför att jag hyser någöt
tvivel om att de ömsesidiga bolagen vinnlägg'a sig om att giv'a arbetarna
de ersättningar, som tillkomma dem enligt, -lagen. Men, ersättningens
storlek är enligt lagen beroende på faktorer, som ej kunna uppskattas
annat än skönsmässigt, främst invaliditetsgraden men ofta även avlöningen~
Det är därför oundvikligt, att, om de olika försäkringsinrättriingarna be-'
stämma ersättningarna var för sig, den ersättning SOlD en försäkringsinrättning ger kan bliva en annan - högre eller lägre - än den som en
annan försäkringsinråttning skulle givit för s'amma olycksfall. Det är
därför principiellt riktigt, att ersättningarna för invaliditet och dödsfall
bestämmas aven enda myndighet.,
Men denna 'enhetlighet i lagtillämpningen kan lyckligtvis vinnas
utan fqrsäkringens monopolisering. Det kan ske på olika sätt. Ett' sätt
är det, som föreslås i en motion av herrar von Koch m. fL Enligt detsamma få de ömsesidiga bolagen fortsätta sin verksämhet vid sidan om
riksförsäkringsanstalteri, dock med den' inskränkningen, att deras ersättningar för invaliditet 'och dödsfall skola bestämmas av riksförsäkringsanstalten. Jag förmodar, att jag är ense med motionärerna, då jag tänker mig detta ordnat på det sättet, att bolagen få 'göra' fullständig utredning rörande olycksfallen' och preliminärt bestämma samt, om de så
vilja, utbetala ersättningarna, vilkas definitiva fastställande sedan sker'
genom riksförsäkrin'gsanstalten, som från bolag~n mottager alla handlingar
rörande olycksfallen och äger att göra den ytterligare unde~sökning,
som kan prövas' erforderlig. Med denna' anordning til1va'rätagas 'arbetarnas intressen lika fullständigt som enligt regeringsförslaget. Och' jag
kan ej se, att bolagen skulle' kunna hav'a anledning att motsätta sig
densamma, då de skulle äga att anföra klagomål mot riksförsäkringsanstaltens beslut hos försäkringsrådet, om de skulle anse sig hava skäl
därtill.
Ett annat sätt har föreslagits av de ömsesidiga bolagen. Enligt
detsamma skola bolagen likaledes hava rätt att bestämma ersättningarna
för invaliditet och dödsfall endast preliminärt. Men det definitiva fastställanclet a \' dessa ersättningar skulle göras icke av riksfötsäkringsanstalten utan av försäkringsrådet. Även denna anordning synes mig fullt
, tillfredsställande, då man ej synes behöva, befara, att ej försäkringsrådet
och riksförsäkringsanstalten skola komma att enas oin enhetlig lagtilllämpning.
Bägge dessa sätt hava det stora företräde framför regeringsfö~slaget,
att de icke bryta sönder den nuvarande organisationen och att' man sålunda undgår de därmed förenade stora 61äg"enheterna. ' Riksförsäkringsanstalten bör liksom enligt regeringsförsla'get själv bestrida sina kostnader
för handhavandet av olycksfallsförsäkringen, dock med visst bidråg från
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bolag:en .för; de~s ·'arb~t~ med ;den;' ;gemensamma statistiken och med d'eras;
skader~gl.ering~r. : O·m: ~örs~l~~ingsrådet. ~:$tället föt riksförsäkringsanstalten;' .
får uppdrl:lget, .ä.ttl fas:ts~;Pla: ~pl~gens 'ersättning ,för invaljditet och döds-o
fall, .böra:; bolag~n; lämna, -mot: ·,detta .arbete svarande' bidrag till försäk-.
ringsrådets . o,mkostnader.. ,, iFör staten uppstår det alltså samma besparing.
som: enligt regeringsförslaget.. ,.. i :.. . l; .
Om arbetsgivarna. få . 'behålla; ) rätten att använda sina ömsesidiga
bolag (och at,t· stå:: ~jälvrisk på :samma villkor som nu), behöva de ej;
såsom; i propositionen fö.reslås,· få. rätt 'att hos försäkringsrådet klaga
över premiesättningen~ . Därmed ..befrias försäkringsrådet från klagomål,
som säkerligen skulle vålla detsamma mycket arbete och bekymmer.
Ty för att kunna ·bilda· sig en självständig· och korrekt uppfattning om
de förhållanden," .som inverka: på :riskbedömningen, torde rådet l:1ödgasgöra .egna undersökningar därav.. Det är att märka, att klagomål över
premiesättningen i regel komma att gälla sådana fall, där den statistiska
erfarenheten ej .ensam är tillräcklig. Vilken premie som då är att anse,
som den rätta" är·- ej möjligt att avgöra på fullt objektiva grunder. Den
måste sättas, .$könsmässigt. :. Det blir'.därför svårt för rådet a,tt sänka en
premie, som' anst~lten anser; nödig. .Det skyd,d, som rådets. prövning!
avser att giva,. tO.r-de därför ej .bliva effektivt. I varje fall kan det ej
kännas ,~å för arbetsgivarna.
I den tredj~ av· ,de: ovan anförda. punkterna av departementschefens
motivering' för· .reg~tingsförslaget framhölls, att det skulle möjliggöra ett
systemati.skt arJ)ete! föt" invalidernas, reaktivering. Så vitt. jag kunnat
fi!1na, har han.;.d,ock icke ..visat,:·att detta arbete ej kan bedrivas lika väl,om' dennuyarand.~:,orgal;lisatiQnen i huvudsak· bibehålles. Det synes mig:;
fasthel~re ... sannolikt, att". ·~olagens intresse för detta 'arbete kan väntaS'
vara rnin:st ljka : stort· . Som:, en \monopolanstalts och att a.rbetsgivarnas
medverkan i detsamma kan påräknas i högre grad, när de såsoni delägare i ömsesidigt bolag äro:' mera .direkt intresserade' av att invalidersättningarna minskas· genom reaktivering.
Innan Jag övergå.r .till. den fjärde punkten i departementschefens,
motivering vill jag yttra :några ord öm· en fråga, som jag. ovan i förbi-:
gående, berört, nämligen om ·den automatiska försäkringen i riksförsäk-.
ringsanstalten.
Redan 'i ett, föredrag, för fem år sedan i denna förening riktade
jag uppmärksamheten. på att en väsentlig förenkling av riksförsäkringsanstaltens förvaltning .kunde vinnas, om' det stadgades annzälningsplikt
för alla arbetsgivare och om avgifterna· för mindre arbetsgivare bestäm-..
des efter så enkla regler, att de kunde uppföras på kronodebetsedlarna
utan riksförsäkringsanstaltens biträde.
Enligt lagen' äro alla:' .arbetare försäkrade i riksförsäkringsanstalten ,
I
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om deras" arb'etsgivare 'ej'; .'forsäkra't dem; i 'någof bolag., . ~ Eftersom det
icke finns någon anmälningsplikt för arbetsgivarna~ måste riksförsäkringsanstalten nedlä'ggastort och dyrbart arbete- på- 'uppsökande av arhets,givarna. ,Detta arbete insparas, om anmälningsplikt införes och ansvarspåföljd stadgas för försummad anmälan, t. 'ex.:'prerriiens 'fördubbling.
Anmälningsplikten bör i fråga om större arbetsgivare, som i reg'el sysselsätter mer än t.,' ex. 5 arbetare;· 'innefatta', skyldighet att träffa avtal om,
försäkringen med riksförsäkringsanstalten eller med bolag och att i skattedeklarationen uppgiva, med vilken :rörsäkringsinrättning hart haft 'avtal
under föregående år. Anmälningsplikten i fråga om mindre a-rbetsgivare
bör bestå end'ast i skyldighet att i' skattedeklarationen uppgiva hur
många ,arbetare han haft, anställda under' föregåeildeår, fördehlde på
vissa i lagen angivna riskklasser.
'
'Antalet mindre arbetsgivare, är' ungefär 300:000 'med 40'0'600 årsårbetare. Skadeersättningarn'a uppgå till :'urigefä:r. 2 ; miljoner 'kronor om
året~ I propositionen beräknas kostnaden'·: föt debiteringen, av dessa
arbetsgivares avgifter till 270'000 kronor eller ungefär '13 % av ersättningsbeloppen.' Det synes mig icke: försvårligt ;ur· nationalekonomisk
synpunkt att använda så stor kostnad :blott för att vinna en någorlunda
rättvis fördelning på arbetsgivarna av ersättningskostnaderna. ' Då det
ej rör sig om större ersät'tningsbelopp 'än här, synes det riktigare, att
arbetsgivarnas avgifter bestämmas mera summariskt, även om de därigenom bliva för låga och sålunda en del',av ersättningarna få bestridas
med vanliga skattemedel. Jag tänker ,:mig därför, att de mindre 'arbetsgivarnas arbetare ej fördelas på mer ·än högst, 3' riskklasser, dar den
högsta omfattar arbetare i jordbruk och vissa andra :Iiäringar, där olycksfallsrisken är lika stor eller' större. A ~giftell r; högsta' riskklassen bestämmes så, att den motsvarar risken inom: jordbruk enligt statistisk
erfarenhet. I de båda lägre riskklasserria bestämmes avgiften så, att den
motsvarar risken inom den största gruppen av till va'rdera klåssen hörande arbetare. Med nuvarande ersättningsbestämmelser torde- avgiften
bliva 12-15 kronor per årsarbetare i högsta' riskklassen,' 2--3 kronor
",.
i lägsta.
Om riskklasserna ej bliva flera,-, blir' det' tydligen', :eti enkel sak för
skattemyndigheterna ,att i samband med skattedebiteringen i övrigt debitera de mindre arbetsgivarna denna' försäkrin'gsskatt på: grundval av
deras deklarationer. Naturligtvis böra taxeringsnämnderna' granska och
eventuellt korrigera arbetsgiv'arnas uppgifter' om': sina' arbetare liksom
deras övriga uppgifter i skattedeklarationerna. ::
'
Ordnas avgiftsdebiteringen . i fråga Oln -de mindre ',arbetsgivarna på
delta enkla sätt,. bör naturligtvis riksförsäkringsanstalten i· sin· bokföring
skilja på avdelningen för mindre arbetsgivare och avdelningen för de
!
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större arbetsgi~are, som äro försäkrade i· anstalten. Såsom avgifterna
~ro bestämda för de förra, är förlust att vänta på deras avdelning. Den
.t~ckes av st3:ten. Den torde dock ej ~unna bliva betydande.
Det ~yne~ mig" att den förenkling och nationalekonomiska besparing,
som ,på detta sätt kan vinnas,' är så stor, att frågan är förtjänt att uppmärksammas.
Jag .,koI11nter. nu slutligen till den fjärde punkten i departementschefen~ motivering, enligt vilken regeringsförslaget skulle möjliggöra
sam~rbete mellan riksforsäkringsanstalten och de reformerade sjukkassorna
i fråga .om sjukers~ttningarna intill den 63:dje sjukdagen. Det framgår
av propos~tionen, att såväl departementschefen som de ledamöter av
gra~sk~lngsnämnden, vilka biträtt förslaget, fästa synnerlig vikt vid detta
samarbete. Även jag tror, att det är önskvärt, att beviljandet av dessa
sjukersättningar överlåtes åt lokala organ, i synnerhet som antalet ersättningsfall kommer att betydligt ökas därigenom att alla kortvariga fall
hos mindre arbetsgivare, vilka hittills sällan tecknat karensförsäkring,
bliva berättig~de till ersättning från försäkringsinrättningen, sedan karenstiden borttagits. Men ,~kall det bliva någon verklig fördel med decentraliseringen, måste det så ordnas, att de lokala organen övertaga det
ekonomiska ansvaret för dessa ersättningar, så att de själva hava intresse
av att öva kontroll. Jag tror icke, att sjukkassor annat än undantagsvis
~kulle kunna eller, vilja övertaga detta ansvar, icke ens om enkassesystemet införes. Ty detta ansvar skulle kunna komma att medföra förlust,
som skulle drabba sjukkassan och dess sjukförsäkrade medlemmar. Det
må tillåtas mig att f~amkasta en tanke ifråga om decentraliserings åstadkommande, som måhända kan förtjäna att tagas i övervägande. Det är,
att varje kOqlffiun skulle: bära ansvaret för sjukersättningar under hittillsvarande karenstid (35 dagar) åt arbetare hos inom kommunen bosatta
arbetsgivare, vilka äro försäkrade ~ riksförsäkringsanstalten. Bestämmandet ay dessa sjukersättningar och deras utanordnande överlåtes av kommunen åt en nämnd av t. ex. '. tre personer, därav två representera
arbetsgivarna, och en arbetarna. De under ett år utbetalda ersättningarna
täckas i första hand genom bidrag från riksförsäkringsanstalten. Dessa
bidrag bestämmas av anstalten, så att de beräknas motsvara sjukersättningarna unqer de 35 första dagarna; i fråga om mindre arbetsgivare
bestämmes bidraget till. visst belopp för varje årsarbetare, olika inom
de tre ris~klasserna, som ovan omförmälts, och redovisas efter skatteuppbörden direkt till nämnden. Skulle dessa bidrag icke räcka till för
ett års utbetalningar samt. för nämndens omkostnader och kan bristen ej
täckas genom överskott på föregående års rörelse, täckes bristen av
kOID:munen. Nämnden . . skulle även kunna övertaga ansvaret för dylika

DEN' SOCIALA OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRINGEN

39

sjukersättni.ngar åt arbetare hos arbetsgivare, som hava fdrsäkring i
bolag. Härför skulle fordras särskilt avtal med bolaget.
Om denna väg skulle visa sig framkomlig, hade man fått en decentralisering av de$sa, skaderegleringar, som vore synnerligen värdefull.
Den risk, som kommunen skulle övertaga, kan ej bliva av någon större
betydelse, om nämnden sköter sin uppgift med omsorg. .En stor fördel
vore även, att kommunen bleve intresserad av att arbetsgivarna fullgjorde sin anmälningsplikt, så att vederbörliga avgifter kunde påföras dem.
II. .Sjukförsäkringen.
Enligt propOSItIonen skall statsunderstöd till sjukkassa utgå med
följande belopp:
I) 3 kronor -per medlem,
2) 50 öre per sjukdag,
3) hälften, av kassans kostnader för läkarvård och andra av läkare
föreskrivna sjukvårdande åtgärder, dock högst 3 kronor per medlem.
Statsunderstöd utgår dock icke för medlemmar, som betingat sig
högre sjukpenning än 8 kronor. Vårdbidrag utgår endast om kassan
ersätter högst 2/3 av medlemmars utgifter för vård, varvid läkararvode
skall beräknas efter av tillsynsmyndighet fastställd taxa. Medlemsbidraget
.höjes med 50 öre, om kassan ger ersättning under obegränsad tid och
erhåller ett medlemsbidrag om 2,50 kr. av landsting eller kommun.
. Statsunderstöd skall icke som hittills utgå till praktiskt taget varje
registrerad sjukkassa utan endast till vissa kassor, som av tillsynsmyndigheten antagits till erhållande av understöd. Antagande sker för visst
område. Inom samma område må allenast en statsunderstödd sjukkassa
vara verksam.
En var, som är mantalsskriven inom kassans område och vars
ålder är 15-45 år, skall hava rätt att inträda i kassan, där han ej vid
tiden för inträdesansökan är sjuk eller är av särskilt svag kroppskonstitution.
Den, som flyttar från en kassas område till en annans, utgår ur
den förra och äger rätt att utan kostnad inträda i den senare.
I fråga om statsunderstÖdd kassas prestationer stadgas följande:
I) sjukpenningen må ej understiga I krona,
2) sjukhjälpstiden må ej inskränkas i vidare mån än att sjukpenning ej utgår för insjuknandedagen eller för sjukdom sO'm ej varat minst
tre dagar och att sjukhjälp ej utgår för längre tid än tre år i följd,
3) sjukpenning utgår jämväl för varaktig oförmåga till arbete, som
föranletts av sjukdom,
4) om sjukdomen föranletts av olycksfall i arbete, utgår sjukpen-
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ning e'ndast med det belopp, varmed den må överstiga den sjukpenning',
.....
som utgår enligt olycksfallsförsäkringslagen,
5) moderskapshjälp skall meddelas med' minst I krona om 'dagen
eller' vård· å förlossningsanstalt; hjälptiden må ,ej sättas kortare' än· 42
dagar eller längre än' 56. dagar; av hjälptiden må högst 14 dagar falla
före barnsbörden. ,
. Det finns för närvarande I 3°0' sjukkassor med 720 000 sjukförsäktade medlemmar. Om de statsunderstödda kassorna efter refdrmen
komme att omfatta alla de äldre kassornas medlemmar och alla kassorna
införde obegränsad ersättningstid samt gåve högsta medgivna bidrag till
sjukvården, skulle enligt departementets uppskattning av sjuktal, vårdkostn.ader nl. ffi. statsbidraget, som nu är 3 240 000, ökas med ungefär
7 miljoner kronor. Men med hänsyn till att man kan vänta .att·,de
flesta kassorna komtna att begränsa ersättningstiden till tre år 'och ej
komma att giva högsta luedgivna bidrag till sjukvården, beräknas det,
att "statsbidraget· ej skall ökas med mera än 4 miljoner kronor.' Båda
dessa beräkningar avse emellertid endast det nuvarande beståndet. I m'ån
söm medlemmarnas antal växer, ökas naturligtvis statsbidraget.
Jag kan icke här diskutera hela det komplex av frågor, som detta
förslag inrymmer, utan måste stanna vid några huvudpunkter, som jag
anser vara av största betydelse, nämligen:
I) Borttagande av,' sjukkassas rätt att stadga en karenstid av högst
6 dagar.
2) Åläggande för kassorna att giva ersättning även vid invaliditet
och att utsträcka ersättningstiden till tre år samt beviljande av statsbidrag till sjukpenning även under obegränsad ersättningstid, om kassan
inför sådan.
3) Utjämningen av kostnaderna för de långvariga sjukdomsfallen.
4) Ertkassesystemet.
, I avseende på första punkten vill jag anföra följande. Det enda
skäl som i propositionen anföres för karenstidens borttagande är, att det
därigenom uppnåddes överensstämmelse med motsvarande stadgande i
olycksfallsförsäkringslagen, vilket vore en fördel med hänsyn till att sjukkassorna skulle komma att tillämpa även sistnämnda lag. Denna motivering synes ·mig synnerligen svag. Jag kan ej inse, att det är ringaste
olägenhet förknippad med att karensbestämmelserna äro olika vid olycksfall i' arbete och vid sjukdom av annan orsal{. Men karenstidens borttagande medför kostnader för sjukkassorna och staten, som enligt, min
mening icke stå i rimlig proportion' till de fördelar, som därmed beredas
medlemmarna.. Det må nämnas, att ungefår :t/6 av alla sjukdomsfall upphöra inom de första 6 dagarna och att sjuktalet för ersättningarna under
dessa dagar är ungefår :t/ 4 av sjuktalet för 90 dagars ersättningstid.
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En ':karenstid av 6 dagat minskar därför medlemsav'giften i lägsta klassen
med, ungefär l krona och statsunderstödet'lika mycket. Så dyr' som
sjukförsäkringen i 'alla: fall är, synes det klokt, om sjukkassorna sparade
på .denna punkt. ,.I varje fall bör staten .ej förbjuda 'dem att göra det.
Och .staten. bör :ej bidraga' till sjukpenningar för de första sex ··dagarna.
Vad: som därigenom', inbesparas, kan komma till bättre .användning på
en" .annan punkt, till vilken jag återkommer.
I avseende på andra punkten finner' jag det önskvärt,. att ersättningstiden obligatoriskt utsträckes till tre· år och att ersättning skall
lämnas även vid.' invaliditet, det senare dock' endast till m.edlem 'som ej
fyllt 67 år. Om. sjukkassa utsträcker ersättningstiden eller ger invalidersättning efter 67 års ålder, bör enligt min 'mening statsbidrag ej. lämnas.· till sådan utsträckt ersättning. Till motivering av de'ssa inskränkningar må följande~ anföras. '
Jag h·ar från' pensionsstyrelsen inhämtat, att antalet invalider, som
uppbära pensioner och icke' fyllt -67 år, kan .uppskattas till 75 000. Alla
dessa: invalider åtnjuta pensionstillägg. . De invalider, vilkas ekonomiska
omständigheter äro sådana, att de icke hava rätt till pensionstillägg,
häva' tydligen ic.ke brytt sig om att begära den ytterst obetydliga avgiftspension, som de varit berättigade till. Presidenten Lindstedt beräknade 'på siri tid, att invalider utan rätt till pensionstillägg skulle
komma att vara flera, till' antalet än invalider med sådan rätt. Om jag
uppskattar de förras antal till endast 1/3 av de senares, torde alltså deras
antal åtminstone icke vara överskattat. Totala antalet invalider under
67 års ålder blir enligt denna uppskattning 100000. Om sjukförsäkringen vore allmän och l kronas dagersättning skulle utgå till invalider
ända tills ,de fylla 67 år men. icke därefter, skulle dessa ersättningar
alltså uppgå till ett sammanlagt belopp av ungefär 36 miljoner kronor
om året. Fördelas denna kostnad lika på alla försäkrade, kommer det
8 .kronor, på var och en av dem.
Om ersättning skall utgå även till invalider över 67 års ålder,
ökas kostnaden naturligtvis väsentligt. Någon uppgift om dessa invaliders' antal har ja'g icke kunnat erhålla. från pensionsstyrelsen. Om jag
ej räknar med mer än 100.000 sådana invalider, torde det vara en mycket· låg uppskattning. Presidenten Lindstedt uppskattade deras antal
till det tredub.bla. 'Om sålunda invaliderna över 67 års ålder äro lika
många som de ovan beräknade invaliderna under 67 års ålder, fördubblas
kostnaderna, om ersättning skall givas även till de överåriga: totalkostkostnaden för I kronas dagersättning till alla invalider blir 72 miljoner
kronor och den kostnad, som belöper på varje .enskild försäkrad, blir
16. ·kronor.
Om dessa kostnader skulle, såsom i' propositionen föreslås, delas
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lika mellan staten och den försäkrade, skulle alltså -statens -kostnader för
invalidpensioner av 360 kronor om året, i mån som tillslutningen- till
sjukförsäkringen bleve mera allmän, smånigom stiga inemot 36 miljoner
kronor om året. Å andra sidan- skulle det allmännas utgifter för pensionstillägg och fattigvård minskas. Det är därför ej omöjligt, att nettoökningen av det allmännas kostnader för invalidernas försörjning ej
skulle bliva alltför betungande och sålunda ingen större betänklighet
finnas mot förslaget ur statsfinansiell och nationalekonomisk synpunkt.
Men det är att märka, att min beräkning är mycket osäker och sannolikt för låg, så' att kostnaden i verkligheten kan komma att bliva väsentligt större. Men även om kostnaderna vore överkomliga, synes det mig,
att statens medverkan till denna invalidpensionering av de. frivilligt
sjukförsäkrade icke låter förena sig med den allmänna -'pensionsförsäkringen, sådan den nu är ordnad. Staten bereder nu genom denna" försäkring dels ålderspension från 67 ,års ålder, del.s invalidpension från
tidigare invaliditet. Det synes mig ligga i sakens natur, att staten då
ej kan lämna bidrag,- varigenom invalidpensionerna bliva högre' än ålderspensionerna.
Att sjukkassorna skulle utfästa sig att giva invalidersättning under
ob'egränsad tid, synes mig emellertid betänkligt även ur den synpunkten,
att de~ blir alltför betungande för medlemmarna. Jag beräknade ovan,
att dylika invalidersättningar motsvara sjuktalet 16. Presidenten Lindstedt beräknade på sin tid för allmän sjukförsäkring, att egentlig sjukhjälp motsvarar sjuktalet 9,S. Alltså skulle, i mån som tillslutningen
till sjukförsäkringen blir mera allmän, sjuktalet närma' sig 25,5, om ersättningstiden vore obegränsad. På grundval av detta sjuktal finner jag,
a'tt medlemsavgiften i lägsta sjukhjälpsklassen blir ung~fär 18 kronor.
Och i de' högre sjukhjälpsklasserna skulle den ökas med 25,s'kronor för
varje krona, varmed sjukpenningen höjes.
Så höga avgifter skulle säkerligen i hög grad hämma ,sjukförsäkringens utveckling.
Inom departementet har man visserligen kommit till vida lägre avgifter, i det man uppskattat sjuktalet för obegränsad ersättningstid till
endast 13,5 i stället för 25,5, som jag funnit. Men jag måste anse min
beräkning' sannolikare. Delvis förklaras olikheten därigenom, att departementets beräkning avser ett medlemsbestånd med denåldersfördelning, som nu finns inom sjukkassorna, under det min beräkning avser
ett medlemsbestånd med den åldersfördelning, som finns inom befolk~ingen över 15 års ålder.' Men vid beräkningen av framtida ·kostnader
måste man räkna med att åldersfördelningen närmar sig den sistnämnda,
i mån som tillslutningen till sjukkassorna blir allmännare. Man invänder
måhända' vidare mot min beräkning, att invaliditetsförhållandena äro
j
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ogynnsammare :inom den obligatoriska pensionsförsäkri.ngen'·än inom.den
frivilliga sjukförsäkringen, där ju ett urval sker vid inträdet. Men om
jag tillämpar. Eskilstunasjukkassans erfarenhet på ett bestånd med befolkningens åldersfördelning, finner jag för obegränsad ersättningstid
sjuktalet 22. Och erfarenheten från den stora engelska förening, som
omförmäles' i departementets utredning, ger. på samma sätt använd sjuktalet 27, oaktat ersättningsbestämmelserna där äro i ett viktigt avsseende .
strängare än de i propositionen föreslagna.
På grund av vad jag nu anfört, anser jag, såsom redan nämnts,
att det bör fordras endast att statsunderstödd sjukkassa utsträcke'r sjukhjälpstiden till 3 år och ger även invalidersättning under denna tid, det"
senare dock endast före 67 års ålder. Sjukkassa, som åtager sig större
ersättningsplikt än denna, bör ej åtnjuta sjukdagsbidrag till utsträckningen.
Den tredje av de ovan omförmälda huvudpunkterna avser utjämningen av kostnaderna för de långvariga sjukdomsfallen. Enligt förslaget skall denna utjämning avse ersättningar efter 63:dje sjukdagen,
men endast 3/4 av dem, under det x/ 4 av dem skall bäras av var .kassa
för sig. Försäkringsinspektionen har framhållit, att. om ersättningstiden
skall obligatoriskt utsträckas utöver nu stadgade 90 dagar, måste utjämningen av kostnaderna för ersättningar efter go:de dagen vara fullständig, om man ej vill utsätta sjukkassorna för samma fara, som bragt
så lnånga uttaxeringsföreningar för livförsäkring på fall. Ty stiger
medelåldern för. en kassas medlemmar, ökas väsentligt dessa kostnader.
Detta tvingar kassan att höja sina medlemsavgifter, varigenom rekryteringen försvåras och medelåldern samt avgiften kommer att än hastigare
stiga. Denna fara finns givetvis även, om ersättningstid~n är begränsad
till kortare tid än 3 år. Men den skulle väsentligt ökas genom ersättningstidens förlängning. Och tillsynsmyndighetens redan nu' svåra uppgift att vaka över, att kassorna skötas så, att de undgå d'enna fara,
skulle ytterligare försvåras.
Det har från sjukkassehåll gjorts den invändningen mot fullständig
utjämning mellan sjukkassorna av ifrågavarande kostnader, att därigenom
de kassor, som vore mera. noggranna i sjukvård och sjukkontroll, skulle
komma att få betala för dem, som vore mindre noggranna. Jag har
därför sökt modifiera utjämningsmetoden på sådant sätt, att denna anmärkning bo~tfaller och likväl utjämningen blir fullständig med avseende
på den. obligatoriska dagersättningen av I krona. Jag vill i korthet angiva hur jag tänkt mig saken ordnad.
I departementets utredning beräknas sjuktalet för ersättningar efter
go:de dagen vara 2,5, om sjukhjälpstiden är tre, år. Då enligt mitt förslag ersättning icke skall utgå för invaliditet efter 67 års ålder, minskas
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detta sjuktal . och :blir' alltså ungefår detsamma som sjuktalet för de' 6
första dagarnas ersättningar, vilket ovan uppskattats vara 2. Jag tänker
mig' nu, att staten i stället för att bidraga med 50 öre om dagen såväl
:under de 6 första dagarna som efter den go:de dagen, icke skall lämna
något bidrag under de 6 första dagarna, men däremot helt övertaga I
kr.onas dagersättningar efter den go:de dagen. Utbetalningen av dessa
ersättningar. a l krona om dagen anförtros av staten åt pensionsnä1nnderlta,
som alltså skola hava att utöva kontroll över att endast verkligen berättigade få ersättning, och: att sjukkassorna' ej eftersätta vad dem åligger
i; fråga om sjukvår"d. Då antalet sjukdomsfall, som räcka mer än 90
dagar, är endast .ungefär 4 % av hela antalet, ökas pensionsnämndernas
arbete ej synnerligt genom denna utsträckning 'av deras verksamhet.
Och då många av .dessa sjukdomsfall leda till invaliditet,' är det tydligen
av värde för pensionsförsäkringen, att pensionsnämderna få anmälan om
dem, redan innan' -invaliditet inträtt. Det kan då ordnas samarbete
mellan pensionsstyrelsen ' och sjukkassorna i fråga om sjukvårdande åt- .
gärder till förhindrande av invaliditeten, ett samarbete som kommer att
lända båda parterna och framför allt de försäkrade till båtnad.
Enligt den ovan anförda beräkningen skulle statens kostnader
varken ökas eller minskas genom detta förslag. Men beräkningen är
naturligtvis osäker. Om det framdeles visar .sig, att sjuktalet för tiden
efter den .go:de dagen är större än sjuktalet för de 6 första dagarna,
har statens bidrag ökats genom den föreslagna ändringen. I betraktande
av de stora besparingar, som för det allmänna uppstå i fråga om fattigvård' och pensionstillägg, om den frivilliga sjukförsäkringen tack vare
detta kraftigare stöd av staten kan utsträcka sjukhjälpstiden till tre år
och därigenom. får ökad tillslutning, synes mig denna eventuella ökning
av statens sjukbidrag icke betänklig.
Vad angår utjämningen av sjukkassornas kostnader för högre dagersättningar än I krona efter den go:de dagen, kan den ske vare sig
på det i propositionen föreslagna sättet eller genom vanlig återförsäkring.
Denna fråga anser jag vara av underordnad vikt, eftersoln det ej åligger
kassorna att giva högre ersättningar och jag utgår ifrån, att tillsynsmyndigheten förhindrar, att en kassa utfåster högre ersättning, om dess
ställning är sådan att den ej kan bära den risk, som är förbunden med
att den skall behålla ansvaret för I 14 av dessa ersättningar.
Jag övergår nu till den fjärde huvudpunkten, enkassesystemet.
Detta innebär, SOIU bekant, att det på varje ort ej skall finnas mer än
en statsunderstödd sjukkassa. Där det nu på en ort finns flera registreradesjukkassor, måste de alltså sammansluta sig, om de ej vilja
fortsätta sin verksamhet utan statsbidrag. Eftersom det nu är mycket
vanligt att två eller flera kassor arbeta inom samma onlråde, så är det
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en mycket genomgripande omgestaltning av sjukk~sseväsendet som föreslås. 'Givetvis kommer den' att medföra mycket stora svårigheter. Särskilt har det redan, under utredningsarbetet blivit" klart, att rikssjuk-'
kassornas inordnande i systemet kommer att bliva mycket svart.
Det är besparingskommitten som först framställt förslag om det
statsunderstödda sjukkasseväsendets ombildning ,efter enkassesysteinet.
Kommitten ansåg, att den nuvarande splittringen medför konkurrens om
låga avgifter, vilka föranleda korta sj ukhj älpstider, att den medför ökade
förvaltningskostnader, slappar kontrollen och mångenstädes 'förhindrar
uppkomsten av kassor med den bärkraft och prestationsförmåga, -som
den san1manslagna anslutnin'gen till sjukkasserörelsen på orten eljest
skulle medgiva.
.
Jag kan icke anse dessa skäl vara tillräckliga för enkassesystemets
införande. Konkurrens med :hjälp av låga avgifter, som 'betingas av
sjukhjälptidens förkortning, blir tydligen omöjlig, om sjukhjälpstidens ut~
sträckning till tre år blir obligatorisk. Och om det än genom kon~
kurrensen uppstår vissa förvaltningskostnader, som eljest- kunnat und'vikas, så tvingar å andra sidan konkurrensen kassorna att -hålla övriga
omkostnader så låga som möjligt. Konkurrensen synes ej kunna slappa
kontrollen, utan tvärtom egga kassorna att genom noggrann kontroll
undvika obehöriga ersättningskrav. Enligt min mening är konkurrens
gagnelig på detta som på andra områden för frivillig eller obligatorisk
försäkring, under jörutsättni1zg att det övas' noggrann tillsyn över konkurrerande företagen, så att den försäkring de erbjuda är betryggande.
I fråga om försäkringsgrenar sådana som sjukförsäkringen, där det finns
tillgång till statistisk erfarenhet, som kan läggas till grund för rationell
premiesättning och fondbildning, måste tillsynen. utsträckas även :till
företagens premier och fonder.
Härmed vill jag naturligtvis icke hava sagt, att ej splittringen kan
bliva för stor. Det torde den' på sina håll nu vara inom sjukkasse~
väsendet. Men det bör kunna finnas bot härför, ,utan att man tillgriper
en sådan hästkur som insnörandet av det frivilliga sjukkasseväsendet i
enkassesystemets tvångströja, som passar endast för obligatorisk för:
säkring. Jag tänker mig i det avseendet följande. Tillsynsmyndigheten
bör göra försäkringsteknisk utredning angående alla statsunderstödda
sjukkassors ställning. De kassor, som ha god ställning och vilkas
-premier och fondbildning befinnas vara betryggande, tillåtas fortsätta
. -med enligt de nya grunderna statsunderstödd verksamhet. Men om stälI-ningen är dålig eller om reglerna för premieberäkningen ej äro sådana, att
nödig fondbildning kan anses tryggad, bör det åläggas kassan antingen
att, där det är möjligt, vidtaga åtgärder för rättelses vinnande eller att
'likvidera. Därvid bör det tagas i övervägande, om och i vilken mån
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staten, 'bör "träda hjälpande emellan för att möjliggöra," att medlemmarna
i de likviderande kassorna må kunnna vinna inträde i andra statsunderstödda kassor på så litet betungande villkor som möjligt. Genom des'sa
åtgärder kommer" antalet sjukkassor att minskas' och de kvarstående att
,.ara solventa. Det blir sedan tillsynsmyndighetens sak att övervaka,
att kassornas avgifter och fondbildning äro betryggande, så att ej deras
fortsatta verksamhet äventyras, och att tillse att ingen kassa får fortsätta sin verksamhet, om dess fond skulle så nedgå, att medlemsbe-·
ståndet ej skulle kunna vid likvidation överlåtas till annan kassa utan
höjning av avgifterna eller nedsättning av de betingade förmånerna.:
Och i fråga om nybildning av sjukkassor bör tillsynsmyndigheten hava
befogenhet att ställa större anspråk på kapital eller medlemsbestånd eller
andra garantier" om kassan 'avser att driva verksamhet' inom område,
där det redan finnes statsunderstödd kassa. På detta sätt bör det vara'
möjligt för tillsynsmyndigheten att, sedan sjukkasseväsendet en gång
sanerats, sörja för att det bibehåller sig sunt och att ej fler' kassor
uppstå, än som är lämpligt för sund konkurrens.
Som jag ovan nämnde, tänker jag mig att staten kan komma att
hjälpa, till med sane~ingen genom att lämna extra understöd, där sådant
visar sig vara av nöden. Detsamma föreslås i propositionen. Men det
är den väsentliga olikheten mellan de båda förslagen, att jag tänker mig
att statsmakterna icke skola fatta beslut om sådant extra understöd,.
förr än det föreligger en verklig utredning om hur stort anslag som
behövs och om sättet för dess användning. I propositionen lämnas
ingen utredning om anslagets storlek, ty som utredning kan naturligtvis
vad som därom yttras å sid. 256 icke anses. Ej heller lämnas några
tydliga anvisningar angående anslagets användning. T}T jag kan ej
tänka mig, att det kan vara meningen att låta staten täcka all den
fondbrist, som må finnas, oavsett klassindelningen och utan att någon
hänsyn tages till att de nuvarande medlemmarna icke tidigare erlagt
avgifter, som motsvara de efter reformen höjda förmånerna. Här tarvas'
enligt min mening ovillkorligen noggrann utredning om behovet och
noggranna direktiv för hjälpaktionen, om man ej vill utsätta staten för
obehagligC;l överraskningar med avseende på kostnadernas storlek.
Jag vill även framhålla, att den noggranna tillsynen över att sjukkassornas fon'dbildning blir tillr.äcklig kommer att bliva om möjligt än
viktigare, ifall enkassesystemet genomföres. Ty hur skall det ordnas,
om den enda statsunderstödda kassa som får finnas på en or~ råkar på
obestånd genom för svag fondbildning? På orter, där tillslutningen till
sjukkasseväsendet redan nu är stor, kan man visserligen vänta, att enhetskassans rekrytering ej skall möta några svårigheter och sålunda:
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medelåldern kunna hållas nere. Men faran att så icke sker på orter,
där intresset ännu är -ringa, synes mig vara ganska stor.
Jag vill nu sammanfatta mitt förslags huvudpunkter:
I) Sjukhjälpstiden är tre år, dagersättning utgår. även vid av
sjukdom förorsakad invaliditet, dock icke till invalid som fyllt 67 år.
2) Medlemsbidraget är 3 kronor liksom i propositionen.
3) Sjukdagsbidraget är 50 öre från och med 7:de till och med
9O:de sjukdagen; pensionsnämnden utbetalar I kronas dagersättning från
och med g I :sta dagen till sjukhjälptidens slut.
4) Vårdbidraget är detsamma som i propositionen, likaså bidraget
till lnoderskapshjälp och barnmorskevård.
5) Innan statsunderstöd beviljas kassa enligt de nya bestämmelserna, skall socialstyrelsen verkställa försäkringsteknisk utredning av
kassans ställning. Befinnas ·kassans fonder otillräckliga,' gäller vad i
nästa punkt sägs.
6) Socialstyrelsen får i uppdrag att så skyndsamt som möjligt
göra försäkringsteknisk utredning angående alla sjukkassornas ställning
och att därefter inkomma med förslag till sanering av de sjukkassor,
vilkas fonder äro otillräckliga. För att i möjligaste mån undvika att
nuvarande medlemmar betungas med alltför, stor höjning av avgifterna
eller sänkning av de betingade' förmånerna, bidrager staten till saneringen,
varvid staten som villkor för hjälpen ställer, att kassor sammanslås, där
detta ,synes önskvärt. Innan denna sanering genomförts, må statsunderstöd utgå endast efter hittills gällande·grunder. AvböJer sjukkassa att
vidtaga de åtgärder, som prövas erforderliga för saneringen, indrages
aJlt statsunderstöd till densamma.
När man överväger en så väsentlig ökning av statens bidrag till
den. frivilliga sjukförsäkringen, som det nu är fråga om, synes det vara
av vikt att man söker göra klart för sig, i vilken ordning man framdeles bör införa obligatorisk sjukförsäkring. Jag vill därför till sist säga
några .ord om hur jag tänker mig detta.
Enligt mitt förslag .övertager staten ansvaret för I kronas dagersättning från gl :sta dagen till sjukhjälpstidens slut. Ersättningarna utanordnas av pensionsnämnderna. I anslutning härtill tänker jag mig,
att när obligatorisk sjukförsäkring införes, den till en början skall avse
tiden eftex den go:de sjukdagen och bereda en dagersättning av I krona
samt 2/3 av kostnaderna för vården. Denna försäkring handhaves av
pensionsstyrel~en genom pensionsnämnderna. Avgiften för densamma
lägges till pensionsavgiften, så att den försäkrade erlägger en enda avgift. för' pensions- och 'sjukförsäkringe~ tillsammantagna. Statsbidrag
utgår på det sätt, att full sjukförsäkringsavgift icke uttages -inom de

48

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN' 22 ~IARS' 1926

lägre inkomstkla~serna och .ingen -alls: i de allra lägsta. -Totalkostnaden
för denna sjukförsäkring kan uppskattas till ungefär-- 12 miljoner kronor
för dagersättningarna" vartill komma vårdkostnader. -Då inga. upp-bördskostnader finnas -och inga -andra förvaltningskostnader än för, pensionsnämnderna, bliva omkostnaderna små. -·Denna obligatoriska sjukförsäkring drager alltså ej större kostnader än -att -den bör kunna införas rätt
snart.·' Dess stora sociala betydelse torde ligga i öppen dag. Vad det
allmänna offrade på denna, skulle säkerligen till största' delen inbesparas
på annas sätt.
Genom införande av denna obligatoriska sjukförsäkring skulle sjukkassorna bibehålla hela sitt verksamhetsområde, nämligen beredande av
av sjukhjälp under de första 90 dagarna och av högre dagersättning än
l krona efter denna dag.
Nästa steg vore, synes det mig, att sänka· karenstiden för den
obligatoriska sjukförsäkringen t. ex. till 63 dagar. Samma organisation
skulle :bibehållas. Avgiften för den utsträckta' sj ukförsäkringen skulle
alltså sammanläggas med pensionsavgiften. Pensionsnämnderna skulle
handhava den' obligatoriska sjukförsäkringen. Då karenstidens sänkning
från 90 dagar till 63 dagar ökar de ersättningsberättigade sjukfallen
från 4 % till 9 % av alla sjukfall, ökas tydligen pensionsnämndemas
arbete väsentligt. Någon uppskattning av totalkostnaden har jag
icke gjort.
I stället för att minska karenstiden kunde man öka den obligatoriska sjukförsäkringens effektivitet genom att höja dagersättningarna.
Om den sättes till 2/ 3 av arbetsförtjänsten och karenstiden vore 90 dagar"
bleve avgiften för dagersättningarna ungefär 1/2 % av arbetsförtjäIisten~
Om karenstiden sänkes under 90 dagar eller dagersättningen höjes
över l krona, inskränkes sjukkassornas verksamhetsområde. Men· enligt
min mening komma de allt framgent eller åtminstone länge att hava en
stor :uppgift att fylla såsom kOlnpletterande den obligatoriska sjukförsäkringen, vars utsträckning till. de kortvariga sjukfallen synes mig vara
förenad med så stora organisatoriska svårigheter och så stora kostnader, att det är. angelägnare att söka förbättra löntagares ålde1-'spensio1zering - en fråga· som alltför länge fått vänta på sin lösning.'
I den på föredraget följande diskussionen yttrade sig:
Byråchefen E. Odelstierna. Jag har med största intresse tagit del av
den ärade inledarens uppfattning om det förslag rörande olycksfallsförsäkringens
organisation, som av Kungl. Maj:t framlagts för riksdagen. I de flesta avseenden avviker överdirektör Laurins uppfattning. rörande den lämpligaste
lösningen av organisationsfrågan från detta förslag. Det är. med anledning
hätav, som jag har begärt ordet, men jag tror också, 'att det skulle vara till
gagn· för den fortsatta diskussionen, om jag finge förutskicka några, ord till
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belysande av den historiska bakgrunden för det nu framlagda organisationsförslaget.
Jag vill till en början erinra om att redan 'när den nuvarande organisationen antogs av riksdagen år 19 I 6, voro meningarna mycket delade. Sålunda uttalade sig ·andra kammaren med stor ll1ajoritet för införande aven
statlig monopolanstalt, under det att första kammaren uttalade sig för ett
konkurrenssystem. Vid den salumanjämkning, som därefter skedde, beslöts i
enlighet lued första kammarens mening, och försäkringen överlämnades till
en riksförsäkringsanstalt jämte ömsesidiga bolag.
.M an hade nog ganska allmänt en känsla av att den lösning, som man
då kom till, icke var den bästa möjliga, och detta besannade sig också mycket snart efter lagens ikraftträdande. Försäkringsinrättningarnas skaderegleringsverksamhet gav icke intryck av tillräcklig enhetlighet och stadga, och de
sammanlagda förvaltningskostnaderna blevo anmärkningsvärt höga. Opartiska
iakttagare ha bekräftat, att just efter lagens ikraftträdande ett mycket betydande arbete nedlades för att nedbringa förvaltningskostnaderna, luen trots
detta arbete visade det sig, att kostnaderna blevo ganska avskräckande.
Vid flera tillfällen har också sedermera frågan om olycksfallsförsäkringens
organisation varit under överläggning i riksdagen, och man har därvid ganska
kraftigt understrukit behovet aven omläggning av det hela. Redan året efter
lagens ikraftträdande, eller år 19 I 9, påbörjades det utredningsarbete i förenklings- och besparingssyfte, son1 sedan pågått så gott som oavbrutet allt
intill dessa dagar och resulterat i den nu framlagda propositionen. Det var
först socialförsäkringskomn1itten, som hade hand om frågan. Sedan överlämnades den till kommitten för socialförsäkringens organisation och därefter
till' statens besparingskommitte, och slutligen har den behandlats i socialdepartementet med biträde av särskilt tillkallade sakkunniga. Den kungl.
propositionen kan sålunda sägas utgöra slutresultatet av icke mindre än sju
års praktiskt taget oavbrutet utredningsarbete, och i detta utredningsarbete ha
deltagit personer av olika politiska partier, representanter för arbetsgivare
och arbetare och socialförsäkringssakkunniga. Initiativet till utredningsarbetet
har tagits, beträffande socialförsäkringskommitten aven 'liberal-socialdemokratisk regering, beträffande kommitten för socialförsäkringens organisation på
riksdagens särskilt uttalade önskan av den dåvarande socialdemokratiska regeringen, beträffande statens besparingskolumitte aven högerregering och beträffande överarbetningen av den sistnämnda konlmittens förslag i socialdepartementet av den nuvarande socialdemokratiska regeringen. Jag har särskilt velat betona detta för att framhålla, att spörslnålet om den sociala
olycksfallsförsäkringens organisation näppeligen kan sägas vara fralulagt i ett
mindre utrett skick.' Det har under ett flertal år blivit stött och blött ur
olika synpunkter, och alla papper ligga nu på bordet.
Utredningsarbetena ha pågått i syfte att utreda vilka bristfälligheter,
som vidlåda det nuvarande systemet, samt medlen för deras avhjälpande, och
resultatet pekar både ur statsfinansiell och nationalekonomisk synpunkt på att
åtgärder böra vidtagas för att .nedbringa förvaltningskostnaderna. Frågan är
således nu, om man med stöd av det allsidiga material, som numera föreligger, vill söka åvägabringa de besparingar i fråga om försäkringens förvaltning m. m. för såväl staten som det allmänna, som uppenbarligen äro
möjliga. Det är ju helt naturligt, att de motverkande krafterna äro mycket
starka, ty ett besparingsförslag blir aldrig populärt överallt,' vilket de. senaste
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årens erfarenheter' från den svenska statsförvaltningen visa. Jag' tänker -då
närmast på postsparbankens omorganisation, som trots ganska enhälligt motstånd från -hörda lnyndigheter och andra genomfördes, vilket också efter vad
jag tror visat sig vara en lycklig åtgärd.
.
Överdirektör Laurin berörde till att börja med de i departementsförslaget införda kostnadsberäkningarna. Han betonade,. att det naturligtvis är
vanskligt att kalkylera kostnaderna för en ny organisation, och detta är givetvis alldeles riktigt. Det framgår kanske bäst av de kostnadsberäkningar, som
på sin tid lågo till grund för riksdagens beslut om den nuvarande organisationens införande men som sedan visade sig vara alldeles för låga. Att så
blev fallet berodde väsentligen på två omständigheter. Den ena var den
inträdande dyrtiden, varigenom lönerna och sålunda även förvaltningskostnaderna ökades högst betydligt. Den andra och viktigaste faktorn var emellertid,' att man saknade all erfarenhet om lämpligaste sättet för arbetsmaterialets
behandling. Man visste icke alls, hur pass stor arbetskraft, som erfordrades
för arbetets utförande,' och sålunda kunde man icke med någon som helst
säkerhet göra någon exaktare beräkning av vilka kostnader det skulle
medföra.
Vad angår de kostnadsberäkningar, som äro införda i den kungl. propositionen, vill jag nämna, att man beträffande dessa har kunnat stödja sig
på en mångårig erfarenhet om arbetets utförande, och i fråga om försäkringsgöromålens behandling också på en flerårig arbetsstatistik. Man vet också,
vilka arbetsprocedurer, som icke äro erforderliga i det nya systemet, och de
övriga arbetsprocedurerna komma enligt förslaget att utföras på ungefär likartat sätt som för närvarande. Det enda, S0111 kanske har varit litet vanskligt
att beräkna i kalkylerna, har varit uppskattning av den besparing, som kan
förväntas uppkomma därigenom att man kan åstadkomma ett lämpligare
personval än för närvarande. Kostnadsberäkningarna visa emellertid oförtydbart, att även Oln man icke skulle få ett sådant lämpligare personval, måste
ett monopolsystem på detta onlråde medföra besparingar framför det nuvarande konkurrenssystemet.
Överdirektör Laurin ville, såvitt jag kunde förstå, bibehålla' det nuvarande konkurrenssystemet, frånsett skade- och invaliditetsbedömningen, -som
man skulle förlägga till en central anstalt eller till en anstalt, där bedömningen sker av statstjänstemän. Går man emellertid in för ett sådant system,
går man också ifrån alla önskemål om förenklingar och besparingar i förvaltningskostnaderna, och det är dock sådana förenklingar och besparingar,
som vi under alla dessa år strävat att nå fram till. Det kan ju tyckas egen-domligt för mången, att man skall kunna ernå en besparing genom övergång
från ett konkurrenssysteln till ett monopolsystem, ty i allmänhet är det ju så,
att konkurrensen medför den verkan, att priserna, vilka i detta fall representeras av premierna, nedbringas därigenom, att konkurrenterna tvingas att hålla
nere sina omkostnader. I den privata försäkringen, som ju är beroende på
frivillig anslutning från de försäkrades sida, medför konkurrensen den verkan,
att det bedrives ett upplysningsarbete i salnband med ackvisitionsarbetet för
att intressera personer inom olika befolkningslager att taga försäkring. Den
frivilliga försäkringen är ju helt och hållet beroende av detta ackvisitionsarbete för att den skall kunna vidmakthållas och utvecklas. Här gäller det
emellertid en obligatorisk försäkring, där varje arbetare är tillförsäkrad' ersättning enligt lag, och där lagen bestämmer, vilka arbetsgivare som måste
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taga försäkring, och övriga arbetsgivare, som icke måste taga försäkring, få
icke heller göra det i de bolag, som 'äro inrättade för denna försäkringsverksamhet. : Ackvisitionsarbetet kan sålunda här endast medföra en övergång
av försäkringstagare från .en inrättning till en annan och kan aldrig medföra en utökning av försäkringsstocken. Man må väl ändå säga, att det
åtminstone nationalekonomiskt sett är ett onyttigt· arbete, som utföres på
detta sätt.
Vad är det då i allnlänhet för besparingar, som man kan ernå genom
att monopolisera försäkringen? Det är först och främst som sagt, att man
kommer ifrån ackvisitionskostnaderna. Man slipper betala agenter, man slipper
en hel del försvarsarbeten och skriftväxling för att skaffa försäkringstagare
etc. Man uppnår också en hel del andra fördelar. Den nuvarande splittringen av försäkringen mellan ett flertal försäkringsinrättningar medför en
del arbeten för att reglera växelverkan mellan den subsidiära statsanstalten
och de_ ömsesidiga bolagen. Det fordras anmälningar om arbetsgivares inoch utträde i bolagen,. det kräves ett vidlyftigt identifierings- och· registerings.:.
arbete, och det kräves en hel del utredningsarbete. . Sådant· behövs praktiskt
taget icke i ett monopolsystem.
I ett monopolsystem kan man vidare få fram stordriftens fördelar. Man
kan.. ernå en ,bättre standardis~ring och specialisering. i arbetet än man kan
uppnå i ett försäkringssystem, som är splittrat på flera inrättningar. Personalens kvalifikationer kunna bättre avpassas efter arbetets art. Befälspersonalen
kan bättre utnyttjas, så att den sysselsättes med verkligt kvalificerat arbete,
och de övriga arbetena kunna utföras av lägre avlönad personal. I ett monopolsystem kan man vidare bättre utnyttja under alla förhållanden erforderliga
organisatorisk~ ~nordningar; _och jag tänker då närmast på lokalorganisationen.
Det är en ganska betydande kostnad, som uppstår genom att lokalorganisationer upprättas för ett flertal inrättningar. Jag kan därför helt och hållet
instämma i vad fullmäktigen Zeuthen i det danska arbetsförsäkringsrådet en
gång sade, att det allmänna har icke råd att hålla sig med konkurrens på
detta område.
Nu har det sagts, att ett" monopolsystem är farligt, därför att man där
icke som i ett konkurrenssystem kan göra jämförelser mellan kostnaderna för
de olika försäkringsinrättningarna. Ja, man har under de år, som olycksfallsförsäkringslagen varit i kraft, sökt göra jämförelser mellan riksförsäkringsanstalten. och de ömsesidiga bolagen, och många skarpa hjärnor ha grubblat
på att utfinna en formel, som skulle vara tillräckligt säker för att få en sådan
jämförelse till stånd, men det har ännu icke lyckats. Man har mer och mer
kommit underfund med att det är omöjligt att göra några bärande jämförelser
mellan' de olika försäkringsinrättningarnas kostnader, beroende förnämligast
därpå, att försäkringsstockarna äro så olika sammansatta, att försäkringsmaterialen kräva mycket olika arbetskraft och tid i de olika försäkringsinrättningarna.
Överdirektör Laurin ansåg vidare, att det skulle vara lälnpligt, on1 man
i en ny organisation på detta område kunde gå ifrån det nuvarande sättet
med automatisk försäkring. av alla arbetsgivare, och om man i stället kunde
införa anmälningsplikt. Den frågan har varit uppe till diskussion i åtskilliga
år; och jag tror, att den uppfattningen är den riktiga, att införa vi anmälningsplikt, komma vi att få betydligt högre förvaltningskostnader än' vi' för
närvarande ha.
'
.
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Det nuvarande systenlet är i detta fall mycket enkelt. Arbetsgivaren
behöver "alls icke ge, sig till känna. Riks försäkringsanstalten får reda på så
gott som" .alla arbetsgivare· i landet, därför att det är endast en mindre del
i förhållande. till. hela försäkringsstocken, SOln icke blir känd· vid mantalsskrivningen, då häradsskrivaren inför arbetsgivarnas namn och en del uppgifter· om: dem: i särskilda förteckningar. Dessa förteckningar bearbetas sedan
i riksförsäkringsanstalten.
Jag vill fråga, hur det skall vara möjligt att tänka sig, att i vårt vidsträckt.a land med dess ringa befolkningstäthet kunna få de 350 000 arbetsgivare, som· finnas, . att komma ihåg, att det finns något, som heter social
olycksfallsförsäkring, och att de varje år skola lämna uppgifter om sina försäkringsförhållanden. I Norge, där försäkringen omfattar betydligt färre
arbetsgivare· än hos oss, i stort sett endast arbetsgivare inom industrien, har
man haft anmälningsplikt sedan början på I 89o-talet, och det inträffar fortfarande,. mycket ofta" att arbetsgivare icke ha reda på att det finns någon
riksförsäkringsanstalt, och att de äro skyldiga att anmäla sig. Desto svårare
skulle det naturligtvis vara här.j landet, där. var och en, som har en jungfru,
skall' komma ihåg att varje år lätnna en anmälan till riksförsäkringsanstalten.
Om- han underlåter att göra det, vad skall man då göra? Skall man då ha
ett särskilt: kontrollsystem? Ett sådant kontrollsystem måste naturligtsvis medföra högst betydande kostnader. Nej, det sätt, som vi nu ha för att taga
reda på arbetsgivarna. utan att besvära deln alltför mycket, är mycket enkelt,
och " man.· får naturligtvis göra som hittills, icke springa omkring med ljns
och lykta för att .leta upp varje människa, som har en jungfru, utan godtaga
de uppgifter som kOlnma genonl mantalsskrivningen och som visa sig vara
ganska fullständiga. Det är endast omkring 250 000 il 300 000 kronor i
skadeersättningar; som utgå. till arbetsgivare, om vilka man icke har erhållit
någon kännedom genom mantalsskrivningen.
Överdirektör Laurin frågade, om det icke skulle vare enklare att debitera premier för de minsta arbetsgivarna icke genom riksförsäkringsanstalten
utan genom uppbördsmyndigheternas försorg. Denna fråga har varit före~
mål för ganska ingående behandling både i. organisationskommitten och i
statens besparingskommitte. Det ligger så nära' till hands att tänka sig, att
man genom ett: sådant arrangelnang skall ernå verkliga besparingar, men
såväl organisationskommitten som besparingskommitten tyckas ha släppt denna
tanke. '. Det ·visar· sig nämligen, att det systeln, som användes för debitering
av dessa arbetsgivare i riksförsäkringsanstalten, är så enkelt, att någon nämnvärd besparing icke· står att vinna· på denna väg.. Det torde 'också vara
tvivelaktigt,. huruvida våra uppbördsmyndigbeter verkligen skulle på den
korta tid, som de ha till förfogande, vara i stånd att debitera dessa premier.
Jag vill härvidlag endast påpeka, att en flicka i riksförsäkringsanstalten, som
sysslar .med denna premiedebitering, debiterar omkring 600 arbetsgivare per
dag, så att kostnaden blir i själva verket ganska liten.
Byråchefen H. von Schulzenheim: Överdirektör Laurin berörde en
fråga, som bland andra synes mig ha särskilt stort. principiellt intresse, då
lnan diskuterar förändringar av sjukförsäkringen, nämligen frågan, i vad nlån
invalider böra få ersättning från sjukförsäkringen och sjuka från invaliditetsförsäkringen.. 1\1an kommer ju där in på salnbandet mellan de olika grenarna av socialförsäkringen. Skall en invalid få ersättning från den ena el-

DEN SOCIALA- OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRINGEN

53

ler den andra försäkringsgrenen, eller skall han, som det har föreslagits, få
ersättning från båda två?
Denna fråga om enhetlighet på socialförsäkringens område är -ju särskilt aktuell på grund av den skrivelse, som riksdagen avlät år 1920, däri
riksdagen anhöll öm utredning rörande möjligheten att erhålla större enhetlighet mellan socialförsäkringens olika grenar för att socialförsäkringen på så
sätt skulle erhålla större effektivitet och för att spara kostnader.
Nu är det ju ganska uppenbart, att frågan om enhetlighet på detta
område befunnits så omfattande, att de angivna sju åren icke ha varit tillräckliga för att nå ett resultat. Man förmenar ju från- det håll, varifrån de
nu föreliggande förslagen komma, att de dock innebära ett steg i förenhetligande riktning.
Man kan dock icke underlåta, att, när luan diskuterar sjuk- och olycksfallsförsäkringen, även tänka något litet på den tredje grenen, pensionsförsäkringen. Pensionsförsäkringen kostar för närvarande omkring 7o miljoner,
varav inelnot 40 nliljoner utgöra årliga bidrag från staten och det allmänna,
och fullt genomförd beräknas den enligt nu gällande tagstiftning komma att
kosta bortåt 140 miljoner, varav omkring 7o miljoner skulle :utgöra inbetalda och förräntade pensionsavgifter och 7o miljoner bidrag av allmänna
medel. Sjukförsäkringen kostar för närvarande ungefär l 5 miljoner, vartill
kommer statsbidrag med ungefär 3 miljoner, som nu föreslås ytterliga-re ökat
med 4 lniljoner. Därtill kommer det av regeringen föreslagna moderskapsunderstödet, som skulle. kosta 500 000 a 600 000 kronor årligen. Olycksfallsförsäkringen kostar omkring l 5 miljoner, som nu föreslås ökade med
omkring 3 nliljoner, vartill komnla förvaltningskostnader på över 2 miljoner.
Den totala kostnaden för de olika socialförsäkringsgrenarna blir alltså cirka
180 nliljoner, under förutsättning att pensionsförsäkringen blir fullt genomförd.
Det var naturligtvis med tanke på dessa betydande kostnader för samhället och individen, som riksdagen år 1920 frågade sig, om det icke skulle
vara möjligt att erhålla mera av effektivitet för dessa summor. När man nu
vill svara på denna riksdagsskrivelse, har man att fastslå, att någon verklig
enhetlig plan för socialförsäkringen i sin helhet icke föreligger. Detta sägs
ju' också uttryckligen ifrån, _då man anger, att man icke· berört pensionsförsäkringen utan konlmer med förslag om förändringar rörande den ,först -nästa
år. Man lämnar alltså tills vidare åsido den försäkringsgren, som kostar
mest, och som ur den synpunkten och med hänsyn till sitt nära sammanhang
särskilt med sjukförsäkringen är mest beaktansvärd. _
Frågan om socialförsäkringens enhetlighet har på senaste tiden väckt
alldeles särskild uppmärksamhet och intresse, därför att i de nya länder, som
bildats eller ombildats genom världsfreden, har man fått taga upp hela problemet på en gång, och man har därvid kunnat tillägna sig erfarenheten
från andra länder på ett sätt, som eljest icke varit möjligt. Både i Tjeckoslovakien, Jugoslavien och delvis i Rumänien har man härvid komluit fram
till enhetliga och' ur denna synpunkt för oss synnerligen -intressanta lagar.
Särskilt de tjeckoslovakiska lagarna av år 1924 och senare visa möjligheten av
en successiv utveckling beträffande den obligatoriska sjuk~ och invaliditetsför·
säkringen. Den omfattade enligt 1924 års lag endast lönearbetare, men
utvecklas nu till obligatorisk försäkring för alla inom en viss inkomstgräns.
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Den har även intitn salnverkan med olycksfallsförsäkringen. I Jugoslavien'
har man en enda lag om arbetarförsäkring av 19 22 .
Vidare har man 'på senaste tid fått den' internationella arbetsbyråns
stora publikationer, fiera' volymer på sammanlagt tusentals sidor, som behandla dels' socialförsäkringens allmänna problem, dels var för sig olycks-'
fallsförsäkring, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, försäkring mot yrkessjukdomar etc. Det finns sålunda nu ett stort material till förfogande för
socialförsäkringens reformering.
Nu får man ju icke förbise, att när man skall ange riktlinjer för besparingar på socialförsäkringens område - med besparingar måste ju även
Inenas större effektivitet - man rör sig på områden, som sammanhänga med
lnycket annat i samhället.
Om man emellertid skulle kunna fastslå några. resultat a v senaste tidens utveckling på det internationella området beträffande socialförsäkringen,
skulle det just vara, att man kunnat sovra ut vissa .linjer, efter vilka man
kan arbeta. En av dessa linjer, som jag alldeles särskilt skulle vilja beröra,
är gemensam för sjuk-, invaliditets- och olycksfallsförsäkringen, nämligen att
de alla ha det gemensamma målet att söka bereda bot för sjukdomar och
återställa fysisk hälsa och arbetsförmåga, vilket ju icke är fallet med t. ex.
arbetslöshetsförsäkringen och delvis icke heller med ålderdomsförsäkringen.
Man har fått klart för sig att - såsom den bekante tysken professor Manes
yttrar i ett nyligen utkomlnet arbete - målet är i första hand att förebygga
sjukdom och invaliditet, i alzdra hand att söka återställa vederbörandes hälsa
och först i tt"edj·e rummet att utgiva kontanta ersättnIngar.
Det är av intresse att iakttaga, att insikten härom jämförelsevis tidigt
gjort sig gällande i vissa länder. För den engelska lagen av år 19 I I, som
genomfördes av Lloyd George, låg till grund en vidlyftig undersökning angående orsakerna till den engelska pauperismen, som man fann vara väsentligen föranledd' av sådana sjukdomar, som borde inrangeras i socialförsäkringen. Lagen hat också rubriken »lag om försäkring för förlust av hälsan
och förebyggande och botande av sjukdomar». Där har man i själva rubriken angivit vart man syftar, och man skapade också i denna lag som ett
av dess viktigaste moment särskilda lokala försäkringskommitteer, däri även
läkare hava säte, som skulle verka för att bereda en lämplig och riktig
läkar- och sjukvård. I den nya danska invaliditetsförsäkringen har man
också infört sjukvården, och för närvarande arbetar där en stor kommitte för
att på den vägen gÖra denna försäkring mera effektiv.
Man .erkänner sålunda· i utlandet på invaliditets försäkringens område en
av försäkringen följande verklig rätt för den skadade till sjukvård för förebyggande och minskande av invaliditet.
När man jämför de åtgärder, som i angivna riktning vidtagits i olika
länder, med vad som åtgjorts här i Sverige, lägger man märke till, att den
svenska pensionsförsäkringen från början aldrig innehåll något som helst
stadgande om nödvändigheten att koncentrera sig på att förekomma invaliditet för att på det sättet spara kostnader. Sedermera har man ju insett, att
försäkringen skulle bli alldeles för dyrbar, om man icke inlade ett sådant
viktigt moment i densamma, och lnan införde fördenskull vid sidan om lagen pensionsstyrelsens sjukvårdande verksamhet. Man för dock icke någon
statistik över i vad mån de inträffade invaliditetsfallen, för närvarande ungefär 38 000 om året, äro föranledda av sjukdoln, olycksfall, ålderdom eller
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andra anledningar. Men av de personer, som få tilläggspension av allmänna medel - det är ungefär 26 000 om året - äro ungefär 40 % under
67 år.,' Om man bortser från en viss överinvaliditet, som finns speciellt för
kvinnorna på grund av tidigare inträffade ålderdomssymtom, äro alla de
andra invalidfallen av nämnda 40 % föranledda av sjukdom. Man vet icke,
i vad mån dessa sjukdomar, om alla krafter hade satts in i tid, hade kunnat botas. Dessa 40 % av samtliga invaliditetsfall, alltså invalider på grund
av sjukdom, kosta för närvarande staten och det alltnänna ungefär I S miljoner kronor om året i pensionstillägg och understöd. Pensionsstyrelsen gör
visserligen vad den kan för att förbättra en hel del av dem och för att förhindra uppkomsten av invaliditet, men jämfört med vad som som göres i
utlandet för att förbättra folkhälsan och förekomma invaliditet, är de~a endast småsaker.'
I Tyskland offrade man år 19 14 från invaliditetsförsäkringen 3 S miljoner mark endast på åtgärder för, att det tyska folket skulle komma i åtnjutande av' sådan sjukvård, som ansågs erforderlig för att förebygga invaliditet.Och redan när 191 I års engelska lag stiftades, anslog man över 800 000
pund om året för samma ändamål. Enligt den officiella statistiken botades
också i Tyskland över 80 % av de sålunda behandlade, och i England har
man konstaterat liknande resultat.
Här i Sverige har man ännu icke fått blicken öppen för sambandet
mellan socialförsäkring och folkhälsa. En undersökning, som gjordes år 1918
av d:r Kahlmeter i pensionsstyrelsen med stöd av då förefintligt lnaterial, ger
anledning antaga, att av förutnämnda l S miljoner kronor kan man beräkna,
att flera miljoner. om året komma på t. ex. vad man kallar för ledgångsreumatism; och det är ju en åkomma, son1 antagligen skulle ha kunnat botas, om man ingripit i tid.' Flera miljoner kronor om året skulle bero på
tuberkulos, 500 000 kronor på astma o. s. Y.
Jag har velat ange dessa synpunkter, när det är fråga om att söka
åstadkomma sådana besparingar på socialförsäkringens område, som verkligen
kunna vara av betydelse. Det gäller här frågan, om samhället gör vad det
kan för att i tid skaffa den sjuke erforderlig läkar- och sjukvård. Om det
är nödvändigt för detta ändamål att skapa en obligatorisk sjukförsäkring, må
man ju tvista om. Det finns naturligtvis också andra möjligheter, t. ex. att
tillsvidare organisera vissa ,kommitteer i varje ort efter mönster av vad Lloyd
George, genolnförde i England år 191 I. pet finns möjligheten att förstärka
pensionsstyrelsens lokala organ. Det finns lnöjligheten att utveckla den i
vissa av våra större städer inrättade institutionen med särskilda sjukvårdseller sjukvårdsavgiftsdelegerade, dit vederbörande kunna få vända sig för att
få veta, vad de skola taga, sig till. Man har ju dispensärverksamheten för
att' förekomma tuberkulos, men det räcker icke. Vill n1an göra det billigt
för samhället, måste man sätta in ytterligare krafter, ty på det sättet förbättras
folkhälsan och förbilligas socialförsäkringen.
Jag vill anföra ett exempel på vad lnan kan vinna genom god läkarvård på' olycksfallsförsäkringens område. Det utreddes för en tid sedan i
riksfÖrsäkringsanstalten, att det till följd av olycksfall i arbete inträffar ungefär 940 underbensbrott om året. Av dessa underbensbrott ledde ungefär
17 % till en invaliditetsgrad av 2 o %. Om man räknar med att varje sålunda
skadad har en arbetslön av I 800 kronor och sålunda skulle vara berättigad
till ,en livränteersättning av 240 kronor, san1t i enlighet därmed sätter kapi-
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talvärdet av varje livränta till i medeltal 3 600 kronor, blir den sammanlagda
årliga kostnadssumman härför för olycksfallsförsäkringen 575 000 kronor. En
läkare' här i Stockholm gjorde emellertid en undersökning på ett sjukhus här
i staden angående resultatet av behandlingen av underbensbrott, och han fann
därvid, att invaliditeten kunnat nedbringas från 17 till 6,5 %. Hade man
kunnat göra detsamma i hela riket - vilket antagligen kunnat ske, om möjligheten till snabbt intagande på sjukhus och till god behandling varit densamma som här - skulle olycksfallsförsäkringens årliga prestationskostnader
ha sjunkit. från 575 000 till 220 000 kronor, d. v. s. med 355 000 kronor.
Socialförsäkringen har att göra klart för sig dessa nlöjligheter, som på
det intinlaste beröra den. Internationella arbetsbyrån samarbetar här med
Nationernas förbunds speciella delegation för internationell hygien och man
kan härav vänta sig vägledning i fråga om åtgärder för att nedbringa socialförsäkringens kostnader.
.
Jag skall be att till dessa synpunkter få anknyta ytterligare några reflexioner. Frågan om sjukförsäkringen sammanhänger lnycket nära med frågan om invaliderna. Detta samband måste tillerkännas betydelse i organisationen. Sjukförsäkringens begränsade lokala organ måste ha möjlighet att
överblicka saken ur de större synpunkter, som måste göra sig gällande beträffande behovet av vård på olika vårdanstalter. Ingen borde väl hysa tvekan om att det är nödvändigt att på detta område ganska snart genomföra
tämligen genomgripande reformer, som framför allt måste inriktas på sjukvård och sjukvård i rätt tid för besparande av kostnader.
Det samband mellan den frivilliga sjukförsäkringen och pensionsförsäk..;
ringen, som man nu vill skapa, är icke någon tilltalande väg. Förslag föreligger ju också från besparingskommitten om pensionsavgifternas höjning.
Önskar nlan en reform på pensionsförsäkringens område - och alla
äro ense om att den måste göras ur många olika synpunkter, nled hänsyn till försäkringens ändamål, lned hänsyn till prestationskostnaderna och
med hänsyn till den lokala administrationen - är det lämpligt och riktigt att
sätta en sådan reform i sammanhang med en reform av sjukförsäkringen.
Att se bort ifrån att personer kunna komma att vårdas av olika organ och
lnyndigheter, att de kunna få ersättning från både sjuk- och invaliditetsförsäkringen, eller att man i pensionsförsäkringen oerhört noggrant prövar, om
en invalid över huvud taget skall få något tillägg från staten, medan man på
sjukförsäkringens område släpper in honom i försäkringen, hur stor inkomst
han än ha.r, och att staten ger. bidrag därtill, är icke ett tillfredsställande
system. För ett samhälle, som vill spara, ligger det synnerligen nära till
hands att först hjälpa dem, SOln verkligen behöva hjälp, och att i sådana
fall sätta hjälpen i system, men tillsvidare lälnna de icke behövande utanför.
Först i så fall lägger man sparsamhetssynpunkten på socialförsäkringen.
Om man nu på sjuk- och invaliditetsförsäkringens område bör hjälpa
vederbörande efter behovet, så rör lnan sig på olycksfallsförsäkringens' område
med något som man kallar för skadeståndsplikt, och på denna grund kommer man ofta till annan och högre ersättning för vederbörande. På det
sättet når man icke enhetlighet. Vill man spara, kan det t. ex. vara rätt
tveksamt, om det är nödvändigt att på olycksfallsförsäkringens område även
ge denl, som ha mindre behov därav, t. ex. alla med en ganska ringa in..
validitetsgrad, livränta i samma utsträckning som nu· sker. Ur sparsamhetssynpunkt skulle det nog kunna försvaras, om man även i Sverige övervägde
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förslag i samma riktning S0111 förra året genomfördes i Norge. lvlan införde
där, att vid invaliditetsgrad under 2 % ingen får mera än som svarar nlot
tre års livränta. Och tendensen i den utländska lagstiftning, som strävar
efter större enhetlighet på socialförsäkringens område, är att i möjligaste mån
låta samma synpunkter ligga till grund för ersättningar från olycksfallsförsäkringen som från sjuk- och invaliditetsförsäkringen. Där fordras ju för
rätt till kontant ersättning, att arbetsförlllågan är väsentligen nedsatt, d. v. s.
att den minskats nled intill 2/3 •
.

°

Direktör Trygve Loven: Anledningen till att propositionen i olycksfallsförsäkringen nu har lagts fram, och att denna sak i så ll1ånga år har utgjort ett
allmänt diskussionsämne, har varit dels en önskan. att bespara statsverket utgifter, eve~tuellt· göra nationalekonomiska besparingar, dels farhågan att arbetarnas rätt icke skulle vara säker.
Man har i kostnadsfrågan framhållit, att den nuvarande organisationen
är alldeles för· dyr, men man har icke närmare angivit i vilka avseenden.
Det hade varit lämpligt, om man hade kunnat framhålla vilka kostnader, sorn
äro onödiga, och framför allt i vilket avseende kostnaderna äro särskilt. höga.
Det har visserligen ofta framhållits, så i kväll av byråchefen. Odelstierna, att
de ömsesidiga bolagens ackvisitionskostnader skulle utgöra en så stor del av
förvaltningskostnaderna överhuvud taget'. Jag ber då endast få nämna, att dessa
kostnader utgöra endast några få procent a v hela förvaltningskostnaden för de
ölnsesidiga polagen och endast en bråkdel av de sammanlagda förvaltningskostnaderna för hela försäkringen. Alltså kan icke den saken vara anledningen
till att kostnaderna blivit höga, och jag finner för min del icke, att något
har kunnat förebäras, som gör, att nlan kan utgå från den förutsättning,soln
kommitten har gjort, att kostnaderna för närvarande äro onödigt höga. Jag
finner detta uttalande nästan utgöra en förolänlpning mot riksförsäkrings anstaltens och de ömsesidiga bolagens personal, SOIU, enligt vad jag vet, för närvarande arbeta oerhört intensivt; varken för riksförsäkringsanstalten eller de
ömsesidiga bolagen är eftermiddags- och nattarbete främmande.·
Beträffande de kostnadsberäkningar, som departementschefen har framlagt, är det några punkter, som jag skulle vilja särskilt beröra. Kostnaderna
för den sociala olycksfallsförsäkringens förvaltning ha uppdelats i å ena sidan
debiteringskostnader och å andra sidan skaderegleringskostnader.. Därvid har
depanementschefyn med tillhjälp av särskilt tillkallade sakkunniga gjort vissa
beräkningar om hur dessa kostnader fördela sig, och han har kommit till
den slutsatsen, att skaderegleringskostnaderna uppgå till 5 % av nettopremierna
för större och till 10 % för mindre arbetsgivare, samt att debiteringskostnaderna skulle uppgå till I 5 % av nettopremierna, dock högst 2 kronor för
varje arbetsgivare, för de mindre arbetsgivarna. För de större arbetsgivarna
beräknas debiteringskostnaderna sjunka efter en av sakkunniga uppgjord tabell
i direkt omvänd proportion till avgiftens stegring från 10 96 av nettopremierna
för arbetsgivare med fem arbetare ned till 0,6 % och därunder för arbetsgivare
med 500 årsarbetare och däröver.
Beträffande den första kostnaden, skaderegleringskostnaden, är särskilt
att . lägga märke till att departementschefen utgår från att denna kostnad är
dubbelt så stor för de mindre arbetsgivarna som för de· större. Jag är övertygad om att man från flera håll skall giva mig rätt, om jag påstår, att denna
utgångspunkt är alldeles oriktig. Det är nämligen i stället så, att 10 % av
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nettopremierna icke förslå för täckande av skaderegleringskostnad för de hos de
mindre arbetsgivarna anställda skadade arbetarna. Dessa mindre arbetsgivare
sakna nämligen i stor utsträckning kännedom om författningarna och komma
därför ofta nog in med synnerligen ofullständiga uppgifter angående inträffade olycksfall, vilket naturligtvis i sin ordning föranleder en mycket tidsödande skriftväxling.
Beträffande debiteringskostnaderna har departementschefen utgått ifrån,
att IS %, dock högst 2 kronor, skulle förslå för miIidre arbetsgivare. Enligt
vad en beräkning ger vid handen, skulle denna kostnad belöpa sig till bortåt
300 000 kronor.
Jag är för min del fullständigt övertygad om att detta belopp ingalunda förslår, utan att aven monopolanstalts förvaltningskostnader
betydligt mer än 300 000 kronor komma att utgå för debitering av landets
300 000 mindre arbetsgivare, i vart fall om den nuvarande premiedebiteringen skall bibehållas och alltså icke överdirektör Laurins förslag ·om upp_·
delning i tre enklare grupper skall tillämpas.
I detta sammanhang vill jag framhålla, att en sådan uppdelning av de
mindre arbetsgivarna i enkla grupper kan framkalla vissa betänkligheter. Man
tänke blott på det förhållandet, att bland mindre arbetsgivare befinner sig en
av våra allra svåraste risker, nämligen de. s. k. småsågarna, vilka kräva en
premie ända· upp till 40 °/ och att å andra sidan premiesatsen för mindre
arbetsgivare kan. sjunka ända ned till 5.0 öre. De skäl, som kunna anföras för
genomförandet av den föreslagna förenklade premieberäkningen, gälla i viss
mån även för de större arbetsgivarna, 'och då har man.i själva verket övergivit försäkringslinjen och gått in för den rena skattelinjen.
Beräkningen av debiteringskostnaderna för de stora arbetsgivarna ger
en särskild anledning att ställa sig skeptisk. Om man framställer departementschefens tablå grafiskt, visar det sig, att procentsatsen för debitering av
premierna sjunker i direkt omvänd proportion till storleken av arbetsgivarna.
Detta är emellertid icke i överensstämmelse med verkliga förhållandet. Det
är nämligen så, att arbetet med premiedebiteringen för en arbetsgivare med
5o arbetare ingalunda kan anses vara likvärdigt med premiedebiteringen för
en arbetsgivare med 500 arbetare. I synnerhet är detta icke fallet i Sverige,
där en stor arbetsgivare, d. v. s. en arbetsgivare med ett par hundra arbetare och däröver, ur debiteringssynpunkt icke är en arbetsgivare utan många
arbetsgivare. Vi ha ju här i Sverige våra bruk och andra arbetsgivare, som
kunna omfatta ända upp till 10 a 2 o olika företag på skilda orter. En
arbetsgivare med 500. arbetare kan för premiedebitering vålla större kostnader än 10 arbetsgivare med 5o arbetare vardera. Med detta förhållande
för ögonen måste man säga sig, att departementschefen här räknat alldeles
för knappt.
En sammanfattning av vad jag nu .nämnt angående kostnadsberäkningarna, ger till resultat, att en monopolanstalt av den föreslagna typen
ingalunda kommer att kunna administreras för de utlovade I 700 000 kronorna. Snarare komlna förvaltningskostnaderna att närma sig de nuvarande.·
Att min förmoda~ går i rätt riktning, därför talar ju också riksförsäkringsanstaltens beräkningar av ifrågavarande kostnader. Ehuru riksförsäkringsanstalten naturligtvis gör gällande, att en monopolisering skulle förbilliga, har
den ändock kommit till en slutsumma av 2 200 000 kronor, alltså 500 000
kronor mer än departementschefens.
Kan man alltså fastslå, att några besparingar av .större omfattning icke
kunna erhållas genoln en monopolisering av den sociala olycksfallsförsäk00,
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ringen och att det alltså av denna' anledning icke finns något skäl att mo..
nopolisera densamma, är frågan den, om det nuvarande systemet skulle vara
så illa ordnat, att de skadade icke ,skulle komma i åtnjutande av sina rättig..
heter. Enligt min lnening är talet om att de skadade icke skulle få sin rätt
enbart ett slagord. I början av bolagens verksamhet kunde det kanske vara
så, att ett och annat av de små bolagen icke riktigt hade satt sig in i
förhållandena, och att ersättningarna därför icke alltid utgingo fullständigt
efter lagens anda och mening, och att den skadade på grund av ovetskap
om lagens bestämmelser angående besvärsrätt försummade att använda sig
av denna, men under nuvarande förhållanden, då de ömsesidiga bolagen ha
sysslat med dessa saker i sju år, och då varje arbetare är underkunnig om
sin besvärsrätt, är det i hög grad otroligt, att någon arbetare icke skulle
komma i åtnjutande av vad han enligt olycksfallsförsäkringslagen rätteligen
skall ha: Jag anser mig i detta sammanhang, och även med hänsyn till
den påstådda svårigheten att få enhetlighet i skaderegleringen, böra meddela
några siffror, som kunna vara nog så belysande. Tolv ömsesidiga bolag hade
år 1922 25000 olycksfall för reglering. . Av dessa 25000 reglerades emellertid 2 I 000, tillhörande tre bolag, av samma läkare.
Skulle det nu emellertid mot förmodan vara så, att statsmakterna trots
allt skulle finna, att de skadades rätt icke är på ett betryggande sätt tillgodosedd, har jag för min del ingenting emot och säkerligen icke heller någon
av nlina kolleger, att de ömsesidiga bolagens livräntebeslut och avslagsbeslut
obligatoriskt underställas en högre myndighet. Att emellertid låta riksförsäkringsanstalten utföra denna granskning kan, under bestående konkurrens
mellan riksförsäkringsanstalten och de ölnsesidiga bolagen, icke vara välbetänkt. Om däremot 'försäkringsrådet erhölle detta uppdrag, kan jag för min
del icke finna, att någons rätt kan ha blivit trädd för när.
Vad jag nu berört är enligt min mening grundläggande för frågan, om
den sociala olycksfallsförsäkringens organisation skall ändras eller ej.
En sak, som av många anses vara av den. största betydelse, är frågan
om ,samarbete mellan sjukkassorna och den sociala olycksfallsförsäkringens
organisationer. Departementschefen anser, att samarbetet skulle i hög grad
försvåras om icke helt äventyras, därest arbetarna å vederbörande ort vore
splittrade på ett stort antal olycksfallsförsäkringsinrättningar. Det förefaller
mig som om departementschefens farhågor i denna punkt vore i hög grad
överdrivna. Det är ju i själva verket så, att sjukkassorna komma i praktiken
att få att göra med tre eller högst fyra försäkringsinrättningar. Emellertid
torde någon egentlig. besparing och en verkligt god organisation icke kunna
erhållas, förrän vi få obligatorisk sjukförsäkring, där sjukkassorna övertaga
icke blott det rent expeditionsmässiga utbetalandet utan även övertaga själva
försäkringen. J ag anser mig i detta avseende icke böra göra något uttalande vare
sig i den ena eller den andra riktningen, men så mycket anser jag mig kunna
säga, att om den föreliggande propositionen om sjukkassorna skulle antagas,
finns det icke något som helst hinder för att icke ett gott samarbete skall
kunna etableras mellan dessa sjukkassor och de ömsesidiga 01 ycksfallsförsäkringsbolagen.
Generaldirektör A. Örne: Överdirektör Laurin rekommenderade endera
av två angivna utvägar att bota olägenheterna av den nuvarande splittringen
i olycksfallsförsäkringen, nämligen att antingen riksförsäkringsanstalten eller
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försäkringsrådet skulle få bestämma ersättningarna till de skadade. För min
del skall jag, i likhet med direktör Loven, be att på det allra bestämdaste
få varna för varje tanke på att låta riksförsäkringsanstalten bestämma ersätt~
ningarna, därest det nuvarande systemet skall bibehållas. Riksförsäkringsanstalten .uppfattas av de ömsesidiga anstalterna som en konkurrent och icke
bara en konkurrent till formen utan en mycket svår reell konkurrent, och att
låta en av de konkurrerande bestämma de övrigas prestationer är väl ändå
att gå på sidan om vad en förnuftig konkurrens kan bjuda. Skall man bibehålla nuvarande system, är det nog nödvändigt att skapa ett särskilt organ,
som bestämmer ersättningarna· och det för likformighetens skull icke blott för
de ömsesidiga bolagen utan också för riksförsäkringsanstalten. Man kan då
vänta sig, att man slipper de klagomål och den omgång, som annars är
ofrånkomlig.
Beträffande förenklingen av de mindre arbetsgivarnas försäkring kan
jag nälnna, att jag i .besparingskommitten mycket energiskt drev just den
tanke, som överdirektör Laurin här har framfört, nälnligen att man skulle
förminska riskklassernas antal till tre eller fyra, och göra det hela så enkelt,
att taxeringsnämnderna kunde bestämma premierna. Man skulle alltså helt
enkelt taga ut en skatt. för ändamålet, och staten skulle betala ersättningarna.
Sedan finge man statistiskt utreda, huruvida staten vann eller förlorade, och·
rätta avgifterna därefter. För denna linje har även överdirektör Laurin här
gått in. Jag vill då .fästa uppmärksamheten på, att om man gör det, har
man också övergivit varje tanke på konkurrens, på detta särskilda område,
som enligt uppgift skulle omfatta 300 000 arbetsgivare. Det är nän1ligen
icke tänkbart, att man kan förfara på ett så sunlmariskt sätt, om man skall
bibehålla någon frihet för vederbörande att välja försäkringsgivare, ty det är
alldeles uppenbart, .att med bibehållen valfrihet komn1er statsanstalten eller rent av staten själv, såsom inledaren förutsatte - att få behålla de
svåra riskerna, medan de ömsesidiga bolagen taga alla de mindre riskerna.
Endast för de större arbetsgivarna - delD, sonl ha mer än fem arbetare skulle sålunda enligt inledarens mening konkurrensen kunna bibehållas, och
dessa äro endast cirka 48 000 eller icke fullt 1/6 av de mindre arbetsgivarna.
Denna synpunkt har gjort, att jag, som annars håller rätt mycket på att det
skall finnas val frihet, när det gäller sådana saker, har gått in för en enhetlig
försäkring. Det tjänar ingenting till enligt min uppfattning att göra ett monopol för 300 000 aJ.'betsgivare, men bibehålla valfrihet för de 48 000, som
äro de lättast behandlade.
En ide, som överdirektör Laurin förde fram, vill jag också beröra;
nämligen att kOlnmunerna skulle övertaga ansvaret under ~ karenstiden. För
min del måste jag finna detta vara en synnerligen litet tilltalande utväg. Den
skulle bli mycket dyr och mycket litet effektiv. Jag måste ställa n1ig bestämt avvisande mot detta, i synnerhet som man har lnöjlighet att få en
specialkommun för ändalnålet, ty en enhetlig sjukkassa blir i .själva verket
ingenting annat än en fri specialkommun för ett visst bestämt begränsat
ändamål.
Slutligen kommer jag till frågan om sjukkassornas enhetlighet. Jag tror,
att det viktigaste i hela sjukförsäkringsfrågan är att få till stånd enhetliga
sjukkassor. Vi få icke glölnma, när vi tala om konkurrens, att dess allra
största nationalekonomiska betydelse, den som egentligen gör, att konkurrenssystemet kan bibehålla sig, är, att konkurrensen är en regulator på företa~
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.garnas vinstbegär, så länge man har fri företagarverksaluhet i ett samhälle.
En annan synpunkt, SOD1 också är viktig, Iucn som icke på långa vägar går
upp mot den första, .är, att konkurrensen samtidigt pressar de olika företagen
att hålla sina olukostnader nere och att göra sin organisation enkel. När
det gäller något· sådant SalU .sjukkasseverksamhet, bortfaller totalt konkurrensens största och viktigaste' uppgift, ty' sjukkasseverksamheten bedrives icke i
vinstsyfte. Dessutalu finnes det en annan faktor, som här verkar reglerande,
och det är n1öjligheten att jämföra sjukkassornas avgifter och prestationer i
olika kOlnmuner av jämförlig storlek. Vissa luedlemmar, i synnerhet de som
önska få något att göra' med ledningen av sin sjukkassa, och som därför
måste visa sig på styva linan, kon1ma säkerligen att hålla mycket· noga reda
på exempelvis i Örebro, att icke avgifterna där äro högre och kassans presta.;.
tationer mindre än t. ex. i Jönköping. Det gäller icke här en n1ytket invecklad, omfattande och svåröverskådlig verksamhet. Man har mycket få
faktorer att räkna med, då det gäller sjukkassorna, åtminstone i jämförelse
n1ed vad som är fallet i vanlig ekonon1isk verksaluhet.
Vad son1· är den största svagheten hos flerkassesysteluet är, att om en
kassa råkar komlua· på efterkälken i fråga om anskaffningen av medlemmar,
så att medelåldern hos medlemmarna stiger, avstänges kassan därigenom så
gott SOIU fullständigt från 'ny tillförsel av medlemn1ar, sedan allmänheten fått
detta klart för sig. Följden blir, att avgifterna måste höjas, och dänned kommer
man dit, där inledaren också mycket riktigt tänkte sig att man måste komlua,
nän1ligen att staten måste taga hand om det hela och lösa in n1edlemmarna
j de kassor, som icke kunna bestå i konkurrensen med andra kassor. Detta
lnåste i så fall ske tvångsvis, eller också måste tuan betala ganska rikligt,
ty annars låter det sig helt säkert icke göra. Det enda sättet att verkligen
hålla sjukkasserörelsen fri från dylikt är att ha enhetliga sjukkassor. Därför
har jag för luin del livligt gått in för detta. Så snart n1an f. ö. har två
folkliga organisationer, sådana som sjukkassorna äro, som konkurrera med
varandra, kommer det in helt andra synpunkter i konkurrensen än de, som
. egentligen borde vara utslagsgivande. Det blir yrkessynpunkter, om man tillhör det ena eller andra fackförbundet, det blir politiska eller religiösa synpunkter o. s. v. Åtminstone är faran därför luycket stor i luindre samhällen.
Det enda sättet att hålla alla dylika synpunkter borta är att ha en enda
sjukkassa.
För min del skulle jag i allra högsta grad beklaga, om icke av de nu
föreliggande kungl. propositionerna i socialförsäkringsfrågan åtminstone det
resu1tatet skulle åvägabringas, att vi få bort det, som utgör vår frivilliga sjukkasserörelses största svaghet, nämligen splittringen på olika kassor på samlna
ort. Om tuan är anhängare aven obligatorisk sjukförsäkring - och det
finns rätt många son1 äro det; det föreföll mig, som om den ärade inledaren
själv var inne på den linjen - förstår jag icke, att man kan vara rädd för
att gå så långt, SOln den kungL propositionen har gjort, nämligen att ge
statsunderstöd åt endast en sjukkassa i varje kommun. Det innebär ju ett
oerhört luycket mindre ingrepp än att tvinga människorna att tillhöra en
sådan kassa och att med lagens hjälp bestämma, hur stora avgifterna skola
vara och allt dylikt. För min del tror jag, att man, möjligen, ifall vi få
sådana enhetliga sjukkassor, kan på frivillighetens väg vinna ungefär allt SalU kan
nås genom en obligatorisk sjukförsäkring, och att man sålunda kan undgå den
olägenhet, som ett nytt lagligt tvång på medborg~rna skulle komma att medföra.
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. Överdirektör' Laurin: Generaldirektör Örne framhöll, att han för sin
del gått in för den obligatoriska försäkringen i riksförsäkringsanstalten, därför
att han hade funnit, att en' sådan förenkling' av de mindre arbetsgivarnas
Olycksfallsförsäkring, som jag hade antytt och som hade hans sympatier, 'ej
kunde genomföras utan att riksförsäkringsanstalten finge o1onopol på dessa
arbetsgivares försäkring. Eljest skulle nämligen de bättre riskerna bland
dem söka sig -till· bolagen och 'riksförsäkringsapstalten få behålla endast de
sämre riskerna. Men enligt mitt förslag skola premierna för de mindre arbetsgivarna avsiktligt sättas så lågt, att de icke fullt motsvara medelrisken i varje
klass: i högsta riskklas~en skall premien svara mot jordbnlkets risk, men vara
för låg för en del mera riskabla yrken, t. ex. för de aven föregående talare
omnämnda sn1å sågverken. Den förlust, som i följd härav uppkommer för riksförsäkringsanstalten, skall bäras av det allmänna. Det är tydligt, att bolagen
under dessa omständigheter ej kunna locka till sig de mindre arbetsgivarna
genon1 att bjuda den1 lägre premier än riksförsäkringsans~alten. Men det
förhållandet, att man på detta sätt kan ordna det så fördelaktigt för de
mindre arbetsgivarna, att de ej hava någon fördel av konkurrensen, kan icke
motivera, att man förbjuder densamma ifråga om de större arbetsgivarna, för
vilka den är av betydelse.
Om de mindre arbetsgivarnas försäkring i riksförsäkringsanstalten ordnas
på detta enkla sätt och de större arbetsgivarna åläggas att avtalsmässigt
ordna sin försäkring i riksförsäkringsanstalten eller i bolag, insparas uppenbarligen det allra mesta av de registrerings- och debiteringskostnader, som
det nuvarande systemet lnedför för riksförsäkringsanstalten och som i propositionen beräknas till inemot 700 000 kronor för den nya monopolanstalten.
Vad byråchefen Odelstierna a'nförde angående de ringa ko'stnaderna för själva
avgiftsdebiteringen .för de mindre arbetsgivarna, har ingen annan betydelse,
än att nämnda besparing blir ungefär lika stor, vare sig man låter denna
debitering utföras av riksförsäkringsanstalten eller av skattemyndigheterna.
Hans anmärkning. mot införande av försäkringsplikt för de mindre arbetsgivarna drabbar icke mitt förslag, då detta ej ålägger dem annat än en enkel .
deklarationsplikt av samma art som den anmälningsplikt, som nu är före·
skriven för dem vid mantalsskrivningen.
Generaldirektör Örne opponerade sig mot tanken att kommunen skulle
övertaga ansvaret för karenstiden, därför att det skulle bliva alltför dyrt. Om
det däremot bleve en specialkommun, sjukkassan, skulle det bli billigt. Varför? Kommunen har lika: stort intresse att hålla nere dessa kostnader' som
kassan. Och en frivillig kassa kan i 'regel icke övertaga detta ansvar, ty
veln skall betala, om det blir förlust? Den skulle gå ut över de sjukförsäkrade medlemmarna~ Men om det på en ort finns en sjukkassa, som kan
och vill övertaga ansvaret, så kan naturligtvis kommunen låta den göra det.
.
Vidare ansåg generaldirektör Örne, att konkurrensen icke hade någon
betydelse inom sjukkasserörelsen och att man därför borde övergå till enkassesystemet. Efter min lnening är konkurrensen nyttig även där, därför att det
alltjämt behövs ett energiskt upplysningsarbete . för att sprida och vidmakthålla intresset för sjukförsäkringen. Blir det blott en kassa på en ort, kan
den komma att skötas på sådant sätt, att sjukförsäkringsverksamheten förlamas på orten. Lagstadgat enkassesystem passar endast för obligatorisk
sjukförsäkring, men är principiellt oförenligt med och farligt för frivillig försäkring.

DEN SOCIALA OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRINGEN

Nu säger man, att nlan genonl enkassesystelnet skulle få bättre sjukkassor. Generaldirektör Örne sade, att detta system är enda sättet att undvika den fara, som hotar en sjukkassa, nämligen att medelåldern hos dess
medlemmar skall stiga och kassan i följd därav gå omkull. Jag tror icke,
att man undviker den faran på detta sätt. Ty enhetskassan är utsatt för
samma fara. Den undvikes däremot, om det finns effektiv tillsyn. Det står
nu i sjukkasselagen, att sjukkassa skall ha premier, som äro beräknade att
vara tillräckliga för. ersättningar och omkostnader och för nödig fondbildning-.
Det bör åligga tillsynsmyndigheten att tillse, att fondbildningen är sådan, att
kassan kan fylla sina förbindelser utan höjning av avgifterna, även 0111 11lede/åldern skulle stiga. Detta krav behöver ej uppställas' vid obligatorisk försäkring, men är oeftergivligt vid frivillig försäkring, vare sig enkassesystem
införes eller ej. Upprätthåller tillsynsmyndigheten detta krav, omöjliggöres
sådan osund konkurrens, som nu synes vara sjukförsäkringen till stor skada.
Generaldirektör Örne: jag vågar garantera för att på tio år skall sjukkassornas medlemsantal minst fördubblas, därest vi få enhetskassesystem, men
att antalet medlemmar däremot antagligen skall stå i stort sett stilla, om vi
fortsätta med det nuvarande systemet. Jag kan i det fallet stödja mig på
en erfarenhet från ett annat område. På tio år vann konsumentkooperationen
ingenting i Stockholm, så länge den var splittrad på 16 ii 17 olika lokala
företag, men sedan det blev ett enda företag, har omsättningen ökats till det
tiodubbla.
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Ordförande: Professor ELI F. HECKSCHER.

Det för

aftone~

uppställda överläggningsämnet

Aktiebolagsbeskattningen
inleddes av' Docenten Erik Lindahl, som yttrade':

Anledningen .till att a~tiebolagens beskattning gjorts till aftonens
diskussionsämne torde vara en allmän åsikt, att denna beskattning för
närvarande utgör en alltför tryckande börda f för näringslivet och att en
lindring av densamma därför är befogad vid den kommande revisionen
av vår k0O?-munala och statliga beskattning. . Min uppgift såsom inledare blir. att anföra några fakta till belysning. av denna. uppfattning samt
att, i den mån uppfattningen förefaller 'berätt~gad, uppskissera några
reformplaner.
Om aktiebolagen vore fullständigt fria från beskattning, skulle deras
vinster i skattehänseende bli jämnställda med andra inkomster. Ty aktieägarna, som uppbära dessa vinster, äro ju personligen skattskyldiga för
dem efter samma grunder som för annan inkomst. De skatter, som
betalas av aktiebolagen - med vilka jag här och i det följande likställer de solidariska bankbolagen - utgöra därför en 'merbelastning av
'den vinst, som tillfaller det i bolagen verksamma aktiva kapitalet, en
merbelastning, som ej .träffar annan kapitalavkastning och som därför
undgås av företag, vilka ej organiserats som aktiebolag.
Storleken av denna extra beskattning av bolagsvinsterna beror- p'å
en mångfald faktorer: hur .hög vinstprocenten är, hur mycket som utdelas
av vinsten, inom vilken kommun bolaget är beläget, om bolagets aktier
ägas av ett annat bolag eller tillhöra enskilda aktieägare o. s.' v.. Det
är emellertid av vikt att fastställa skattens höjd' för ett bolag, söm befinner
sig i fullt normala förhållanden. Till utgångspunkt väljer jag därför ett
bolag, vars ställning anges av följande tablå:
5 -26188.
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Aktiekapital
Reservfonder
Årsvinst • .
Utdelning

1,000,000
100,000

kr.
)

100,000

»

60,000

»

För ifrågavarande bolag uppstår årsvinsten (som beräknats med avdrag
för styrelsearvoden, tantiem o. d. men inklusive skatter) till cirka 9% av'
fonderna, vilket knappast 'kan anses för högt tilltaget med hänsyn till
låneräntans nuvarande höjd och de risker, som företagarverksamheten är
underkastad. Att av vinsten ett relativt så stort belopp avsättes till
skatter och fonder torde även överensstämma med en sund normal utdelningspolitik.
Om detta bolag antages driva sin verksamhet i en kommun, inom
vilken utdebiteringen för kommunala ändamål uppgår till det genomsnittliga procenttalet för rikets lands- och stadskommuner, utgör den
totala skatt, som det har att erlägga för den år 1924 upplupna vinsten,
cirka 15,95° kr., varav staten erhåller 6,650 kr. (cirka 5,850 kr. i Askatt och cirka 800 kr. i B-skatt; utdebiteringen har beräknats till 170%
av grundbeloppet) och kommunerna cirka 9,300 kr. (inklusive en kommunal progressivskatt på cirka 300 kr.). Under förutsättning att Bskatten avskaffas och den statliga inkomstskatten sänkes till 16o %, blir
bolagets skattebörda för 1925 års vinst cirka 14,800 kr.
Vi finna alltså, att t!xtrabeskattningen av ifrågavarande aktiebolag
för närvarande överstiger I5 % av vinsten och 25 % av utdelningen, och
att den efter de väntade skattesänkningarna för i år blott obetydligt
understiger sagda procenttal. Då situationen blir densamma för bolag,
som äro större eller mindre än det nu nämnda men ha samma normala
relation mellan fonder, vinst och utdelning, torde dessa procenttal kunna
anses beteckna den normala merbelastningen av svenska aktiebolag, vilka
ej äro organiserade som moder- och dotterbolag (för dessa blir vinstens
totala merbelastning avsevärt större).
Det är ej lätt att tillfredsställande motivera denna höga särbelastning av inkomsten från det kapital, som bär riskerna för aktiebolagens
ekonomiska verksamhet.
Man kommer i detta fall ej långt med de principer, som inom. teorien uppställts för beskattningens rättvisa eller ändamålsenliga fördelning.
Den vanliga principen, att beskattningen skall fördelas i proportion
till medborgarnas skatteformåga, kan ej motivera en extra beskattning
av aktieinkomsterna, då dessa väl ej i större grad än exempelvis inkomst
av obligationer höja individernas ekonomiska bärkraft. Ej heller behöver
man spilla många ord på den understundom framträdande åsikten, att
aktiebolagen såsom juridiska personer och självständiga skattesubjekt
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skulle ha en särskild och från aktieägarnas fristående skatteförmåga, som
borde utnyttjas genom en separat beskattning. Det är nämligen omöjligt att beskatta bolagen utan att samtidigt träffa de bakomstående fysiska
personerna och belasta deras personliga skattekraft.
Ser man åter frågan från intressesynpunkt och betraktar skatterna
såsom en ekvivalent för de fördelar, SOOl vi erhålla av stat och. kommun,
så kan man visserligen påstå, att de offentliga utgifterna i många fall
avsevärt befrämja bolagens verksamhet och därför till någon del borde
täckas genom en beskattning av bolagens avkastning. Men samma argument kan anföras för en beskattning även av annan ekonomisk verksamhet. Man kan näppeligen göra gällande, att ett aktiebolag drager
större fördelar av statens och kommunernas verksamhet än ett annat
företag, som bedriver samma verksamhet men organiserats som handelsbolag eller enskild firma. De särskilda förmåner av rättslig natur, som
äro förenade med aktiebolagsformen, äro nämligen ej av den natur, att
man bör betala staten för desamma.
Om man slutligen vill begagna beskattningen som ett socialpolitiskt
medel för åstadkommandet aven bättre egendomsfördelning, framstå även
bolagsvinsterna, särskilt om de äro abnormt höga på grund av bolagens
monopolställning eller lyckliga konjunkturer, såsom lämpliga skatteobjekt.
Men också i detta fall fordrar konsekvensen en likartad behandling av
likartade vinster på andra håll. I stället för en separat aktiebolagsbeskattning borde man från denna synpunkt ha en allmän monopol- och
konjunkturvinstbeskattnin g.
Den fristående bolagsbeskattningen står alltså ej i överensstämmelse
med teoriens allmänna principer för en rättvis eller ändamålsenlig beskattning. Trots detta bör den ej utan vidare fördömas, då den kan
\
vara i besittning av sådana skattetek'lliska fördelar, att ett avsteg från
de teoretiska grundsatserpa är motiverat. I praktiska skattefrågor äro
vi ju vana vid att resignera inför omöjligheten av ett fullständigt förverkligande av teoriens krav och att åtnöja oss med en tämligen summarisk rättvisa.
I själva verket erbjuder en separat beskattning av aktiebolagen avsevärda fördelar i skattetekniskt hänseende i jämförelse med de teoretiskt
riktigare utvägar ur de .finansiella svårigheterna, som man eljest borde
använda sig av, nämligen en höjning av inkomstskatten, införandet av
en allmän produktionsbeskattning (näringsbeskattning) eller en allmän
konjunktur- och monopolvinstbeskattning eller en kombination av dessa
tre åtgärder. Vid en mycket hög allmän inkomstbeskattning blir frestelsen att avge oriktiga deklarationer övermäktig för många skattdragare.
För aktiebolagen, som äro underkastade offentlig' kontroll, äro däremot
möjligheterna till dylika skattesvek tämligen ringa, och deras beskatt-
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ning blir därför mer effektiv likSOlD annan beskattning vid skattekällan.
Att införa en allmän näringsskatt eller en allmän konjunktur- och monopolvinstskatt är åter en tämligen vidlyftig historia. Dessa skatter äro
svåra att utforma på ett konsekvent sätt, och även om man lyckades
härmed, skulle de sedan antagligen bereda taxeringsmyndigheterna mycket
besvär. Genom att begränsa skattskyldigheten till aktiebolagen undviker man dessa olägenheter av praktisk art. Bolagsskatten är lätt att
utforma och erbjuder även i tillämpningen ej några större svårigheter.
Med hänsyn till dessa omständigheter är det egentligen ej att förundra
sig över att aktiebolagen blivit så omtyckta mjölkkor för skattemyndigheterna. Lagstiftaren har följt lagen för det minsta motståndet och tagit
skatten där den varit lättast att taga.
Emellertid böra dessa fördelar av praktisk art jämföras med de
brister, som från rättvisans synpunkt och från allmänt nationalekonomisk
synpunkt vidlåda en särbelastning av aktiebolagen.
Man kan först peka på själva orättvisan i att en enstaka grupp av
kapitalister blir berövad en del av sin inkomst och förmögenhet.'. Hade
vi ej haft våra .nuvarande höga bolagsskatter, skulle antagligen aktiebolagens utdelningar och därmed även aktiekurserna varit cirka 20%
högre än för närvarande. Jag skall dock ej uppehålla mig vid denna
sida av frågan. Efter de senare årens ekonomiska omvälvningar äro vi
så blaserade på ekonomiska orättvisor, att vi ej längre kraftigt reagera
mot den orättvisa, som skattelagstiftningen tillfogat aktieägarna. Denna
orättvisa tillhör för övrigt det förflutna; den kan' strängt taget ej gottgöras, då de förmögenhetsvinster, som skulle uppkomma vid en nedsättning av. bolagsskatterna, i många fall ej skulle tillfalla de personer,
som förut lidit motsvarande förluster.
Av större betydelse för framtiden äro de nationalekonomiska olägenheter, som äro förknippade med en hög aktiebolagsskatt. Dessa äro
kanske till en början ej så påtagliga men bli med tiden mer och mer
kännbara. En extra skatt på avkastningen av det kapital, som äges av
aktiebolag, utgör nämligen ett hinder för att denna form för användningen av landets kapitalresurser utnyttjas så mycket 'som är önskvärt
från nationalekonomisk synpunkt. Detta missförhållande yttrar sig på
fyra olika sätt.
Först och främst etableras en ogynnsam proportion mellan bolagens egna fonder och deras främmande medel. Antag, att ett bolag
utvidgar sin rörelse och därför behöver mer kapital. Om det skaffar
detta kapital genom att inbjuda till ny teckning av aktier,' så träffas
kapitalets avkastning av bolagsskatten och måste därför väntas bli så
hög, att den efter avdrag av denna skatt lämnar gällande ränta och
riskpremie å kapitalinsatsen; eljest blir kapitalökningen oekonomisk. Om
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kapitalet åter anskaffas genom upplåning, undgås bolagsskatten, varför
denna form för kapitalökning kan bli räntabel även i sådana fall, d~ en
aktieemission skulle ställt sig för dyrbar. Bolagsskatten utövar därför
ett kraftigt tryck på bolagen att hålla relativt små egna fonder. En
följd härav är, att bolagens vinstchanser och förlustrisker fördelas på
mindre kapitaltillgångar än eljest skulle blivit fallet, varigenom aktiekursernas fluktuationer ökas, vilket givetvis är en olägenhet. En annan
olägenhet är, att bolagen, som blott i begränsad utsträckning kunpa fylla
sitt kapitalbehov genom utgivandet av egna obligationer, i stor utsträckning bli permanenta låntagare hos bankerna. Därigenom förlora de i
självständighet, och deras initiativkraft förlamas. Industriens starka beroende av bankerna är ju ett särskilt för Sveriges del påtalat missförhållande, för vilket bolagsbeskattningen otvivelaktigt i någon mån bär
skulden.
Vidare kan förväntas, att en hel del företag, som skulle organiserats såsom aktiebolag, om dessa ej varit underkastade en särbeskattning,
nu komma att välja någon annan mindre effektiv företagsform. Det är
svårt att fälla något omdöme om i vilken mån detta blivit fallet i Sverige. Aktiebolagsformens vidsträckta användning synes tyda på att merbelastningen ej haft särskilt avskräckande verkningar. De större företagen måste i regel bli aktiebolag, trots extrabeskattningen, och de
lnindre, som tillhöra enskilda personer eller familjer, kunna genom" att
utdela en stor del av vinsten såsom tantiem eller styrelsearvoden eller
såsom övernormal förräntning av privata lån avsevärt reducera merbelastningens storiek. Dock är' att märka, att flertalet aktiebolag bildades under den tid, då skatterna ej voro så höga, och att man för
framtiden kan vänta sig en större återhållsamhet med grundandet av nya
aktiebolag.
Antagligt är även, att industrien, som i särskilt hög grad är beroende av aktiebolagsformen, tillföres mindre kapital och därmed även
mindre andra produktionskrafter~ än den skulle erhållit, om den ej nödgats bära huvudparten av bolagsbeskattningen. Nationens resurser komma
på så vis ej att utnyttjas på bästa möjliga sätt, varför nationalinkomsten
något minskas.
Slutligen måste bolagsbeskattningen, därigenom att den minskar
kapitalets räntabilitet inom en viktig användningsgren, i någon mån driva
kapitalet ut ur landet eller minska kapitaltillförseln från utlandet. Hade
vi ej någon bolagsbeskattning, så skulle vi kunna förränta mer kapital i
Sverige, varigenom även de andra produktionsfaktorerna, arbetet och
jorden, skulle få större inkomster. Nu kunna vi ej i samma utsträckning upptaga konkurrensen med utlandet om de internationella kapitalen.
Det bör emellertid anmärkas, att denna sista och mycket viktiga olägenhet
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ej ar en specifik följd aven separat aktiebolagsskatt utan i större eller
mindre grad gör sig gällande även vid annan kapitalbeskattning.
Om vi väga alla dessa olägenheter, som äro förknippade med en
särbelastning av aktiebolagen, mot dess förut omnämnda skattetekniska
fördelar, torde resultatet bli, att vid en måttlig höjd på skatten fördelarna
uppväga nackdelarna, men att efter en viss gräns motsatsen måste bli
fallet. Man kan med andra ord under vissa förhållanden väl motivera
en separat aktiebolagsskatt av rimlig höjd, åtminstone som en provisorisk
åtgärd. Skatten träffar ju dem, som under alla förhållanden skulle nödgas
bära huvudparten aven närings- eller en konjunktur- och monopolvinstbeskattning, och att andra skattesubjekt slippa för billigt undan, kan
ursäktas med de besvärligheter, som äro förenade med en utvidgning
av ~katten. Ju högre skatten blir, desto mer framträda emellertid olägenheterna aven dylik särbelastning, och snart bli dessa så stora, att man
ej längre får rygga tillbaka inför de praktiska svårigheter, som äro förknippade med en fördelning av skattebördan på en mer vidsträckt bas
efter mer rationella grunder.
Den avgörande frågan är nu denna: Har den nuvarande särbelastningen av de svenska aktiebolagen, vilken, såsom nämnts, för 'bolag i
norlnala förhållanden i genomsnitt uppgår till cirka 15 % av vinsten. och
25 % av utdelningen, nått den höjd, där olägenheterna för näringslivet
väga tyngre än' de skattetekniska fördelarna för skattemyndigheterna?
För min personliga del är jag benägen att besvara denna fråga
jakande. En bindande bevisföring för denna uppfattnings riktighet, som
skulle bli mycket vidlyftig och baseras på en ingående undersökning av
bolagsbeskattningens verkningar, kan dock ej här presteras. Jag får åtnöja mig med att anföra två sannolikhetsskäl för min åsikt.
Det ena skälet är, att den nuvarande höga skatteprocenten för
aktiebolagen i Sverige är av så färskt datum, att dess skadliga verkningar ännu ej blivit fullt påtagliga, varför vi ha lätt att underskatta
deras betydelse. Förhållandet åskådliggöres genom tablån å följande sida.
Tablån anger, hur hög procent av årsvinstep (efter avdrag för styrelsearvoden, tantiem o. d. men ej för skatter) det förut omtalade normala aktiebolagets merbeskattning uppgått till under olika år. Vid sekelskiftet var en proportionell och ganska måttligt tilltagen skatt på bolagens
årsvinster den enda skattebörda, varmed stat och kommun belastade
aktieägarna, vilka alltså ej voro personligen skattskyldiga för aktieutdelning. Jag har beräknat, att aktieinkomsterna därigenom blevo cirka
25 % högre betungade än andra inkomster, som ej beskattades vid inkomstkällan utan hos de fysiska personerna, vilka därvid i viss utsträckning kunde göra gällande avdrag för skuldräntor eller på annat sätt
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Tablå över aktiebolagens 1nerbelastning i Sverige i % av vinsten.
Inkomstår

Ig00.

I

Statsskatt

I

Kommu-I
nalskatt 1. otal skatt
2,10

0,35

1,75

Ig02 •

1,35

1,75

3,10

IglO.

2,75

1,75

4,5 0

[91 l •

3,05

l,t5

4,80

19 1 9 •

6,00

2,50

8,5 0

19 20 •

6,80

9,3 0

16,10

19 2 4

•

6,65

9,3 0

15,95

19 2 5

.

5,5 0

9,3 0

14,80

minska sin skattebörda. Efter dessa grunder har jag kalkylerat siffrorna
för aktieinkomsternas nlerbelastning till staten .19°0 och 1902 och till
kommunen fram till 1919. Den egentliga dubbelbeskattningen av aktieinkomsterna uppkom därigenom, att man vid införandet aven personlig
beskattning av delägarna bibehöll den förutvarande skattskyldigheten för
bolagen. Denna dubbelbeskattning kom första gången till praktiskt uttryck i 1902 års· provisoriska inkomstskatt, som dock kombinerade skattskyldigheten för aktieägarna med skattefrihet för bolagen för utdelning
intill 6 % av· kapitalet. Den genomfördes sedan efter hela linjen i 1910
års inkomst- och förmögenhetsskatt. Aktieägarna fingo skatta för all
utdelning, bolagen blevo skattskyldiga för hela vinsten efter en skala,
som steg progressivt efter vinstprocentens storlek, vilken efter 191 l års
lagändring beräknades med hänsyn till både aktiekapital och reservfonder.
1919 tillkom .B-skatten och höjdes skatteskalan, vilket förklarar den
kraftiga ökningen av den statliga merbelastningens storlek. 1920 års
kommunalskattereform medförde slutligen skattskyldighet för aktieägarna
även till kommunen, och denna dubbelbeskattning genomfördes också i
den nya kommunala progressivskatten. Den kommunala merbelastningen
ökades härigenom nästan till det fyrdubbla. Samtidigt höjdes procenttalet för den statliga inkomst- och förmögenh~tsskatten till 175 %, varför
bolagens särbelastning under detta år nådde sin kulmen med den höga
siffran 16,10 %. Den extra skattebörda, SOIU värnskatten och krigskonjunkturskatten medförde för bolagen, har jag ej medtagit i denna beräkning.
Av denna översikt framgår, att aktiebolagens separatbeskattning ej
har gamla anor i vår lagstiftning utan utbyggts under de allra senaste
åren. På grund av de onormala konjunkturerna under dessa år gjorde
sig merbelastningen knappast gällande med hela sin tyngd. Under hög-
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konjunkturen förtjänade bolagen, så mycket, att de äV,en efter erläggandet
av 'de höga skatterna hade tillräckligt kvar för aktieägarna. -Under depressionsåren åter voro vinsterna så små - förlusterna voro ju övervägande - att skattetrycket ej blev vidare kännbart. Nu' däremot, då vi
ha att vänta' normala konjunkturer och normala vinster för företagen,
komma vi att bli varse, hur tryckande I 5 % extra skatt på bolagsvinsterna egentligen är.
Det andra sannolikhetsskälet' för att den svenska bolagsbeskattningen överskridit den tillbörliga gränsen är, att intet annat land med
ordnade finanser pålagt sina aktiebolag en så hög extra skatt som
Sverige. Jag har sökt beräkna den merbelastning, som ett aktiebolag
med förut angivna normala rela~ioner mellan fonder,' vinst och utdelning
för närvarande är underkastat i några för oss viktiga länder. Tyskland
och Frankrike ha utelämnats med hänsyn till deras abnorma finansförhållanden. Siffrorna äro givetvis ganska osäkra, men även om en eller
annan procent felkalkylerats, så giva de dock en tydlig bild av, det allmänna l~get.

Aktiebolagens merbelastning i olika länder 1:
19 2 4

% av vinsten.

IStatsskatt I Komrnunalskatt IT otal skatt I
I

Sverige.

6,65

9,3 0

15,95

Norge

11,40

2,30

13,7 0

U. S. A.

10,70

2,00

12,70

Danmark.

3,25

2,70

5',95

Holland

4,3 0

1,30

5,60

England

1,5 0

1,50

I samtliga länder utom Sverige är, som vi se, aktiebolagens merbelastning för kommunala' ändamål tämligen låg. Detta sammanhänger
med att ifrågavarande länder ha sin kommunalbeskattning ordnad på ett
annat sätt än vi. Objektskatter på fast och lös egendom äro i regel
konlffiunernas viktigaste inkomstkällor. Och i den mån dessa under
senare år kompletterats med inkomstskatter, har man sökt undvika eller
mildra en dubbelbelastning av aktiebolagens inkomster. Den norska
kommunala', inkomst- Q~h förmögenhetsskatten tillämpar den princip, som
,gällde inom vår kommunalbeskattning fö.re år 1920: bolagen äro skattskyldiga men aktieägarna i motsvarande mån skattefria. Aktieinkomsternas merbelastning i detta fall har jag på samma sätt som förut beräknat till .25 % av den genomsnittliga kommunala utdebiteringen. I
Danmark och Holland existerar visserligen en fristående kommunal in-
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komstskatt för aktiebolag, Inen den är, som siffrorna visa, mycket lindrig.
Inom Förenta Staterna spelar inkoms'tskatten på det hela taget en mycken
liten roll för kommunerna, varför endast i undantagsfall en kommunal
merbelastning .av aktiebolag torde förekomma. Även de enskilda staterna
ha, i regel ganska låga inkomstskatter, varför den extra beskattning av
bolagen, som understundom förekommer, ej blir så betungande. Siffran
2 %, som avser den totala statliga och kommunala merbelastningen (den.
under »statsskatt)) anförda siffran gäller alltså i detta fall den inkomstskatt, som erlägges till unionen), ,har valts på ett ungefär för att visa
detta förhållande. England har som bekant ingen kommunal inkomst~
skatt.
Vad sedan angår den statliga tnerbelastningen, kommer Norge som
nummer ett med tre extra skatter för aktiebolagen: en förmögenhetsskatt,
en inkomstskatt och en särskild »fondskatt». ,Den sistnämnda skatten,
som är en motsvarighet till vår B-skatt, utgår för närvarande med icke
mindre än 10 % av den del av vinsten, som icke utdelas (alltså även av
det belopp, som avsättes för skatter o. d.). Jag nämner detta som ett
kuriosum och icke som ett efterföljansvärt exempel. I Holland til1äll)pas
den rakt motsatta och, synes det mig, mer ration~lla principen, att aktiebolagens särbelastning endast omfattar den del av vinsten, som utdelas
till aktieägarna eller som lyftes av bolagens funktionärer i form av tantiem
och stora arvoden; de belopp, som fonderas, bli alltså helt skattefria,
tills de utdelas. Förenta Staternas nya inkomstskatt till unionen belastar
aktiebolagen med icke mindre än 12 1/2% av deras skattepliktiga vinster.
(Att tablån visar en något lägre siffra, beror på att vissa avdrag få
göras från den verkliga årsvinsten. De för varje land gällande avdragsbestämmelserna, särskilt för skatter, böra noga observeras av den, som
vill kontrollera de anförda siffrorna.) Denna höga siffra gäller emellertid
endast för 1924 års vinst; man har i år beslutat en avsevärd skattesänkning. Även i England har utvecklingen under de allra sista åren
medfört en betydande lindring av bolagens skattetunga. Den fristående
femprocentiga bolagsskatt, som infördes 1920, nedsattes till halva beloppet (ör de vinster, som införtjänades av' bolagen u~der budgetåret
I juli 1923-3° juni 1924, och har sedan helt och hållet avskaffats.
Danmark är av ifrågavarande länder det enda, som i likhet med Sverige
tillämpar en progressiv skala vid den statliga bolagsbeskattningen. Men
för bolag med normal vinst blir skatten ej så betungande, då den endast
träffar den del av vinsten, som överstiger 5 % av det inbetalta aktiekapitalet, och vidare nedsättes med en fjärdedel för medel, som överföras till reservfonden.
Av översikten framgår, att aktiebolagen i ett par länder visserligen
få erlägga en högre statsskatt än i Sverige, men att deras totala mer-
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belastning för både statliga och kommunala ändamål är störst hos oss.
Detta är ett mycket anmärkningsvärt förhållande. Att andra länder ej
ha gått lika långt som vi i att pålägga extra bördor, talar för sannolikheten av att vi ha överskridit den tillbörliga gränsen. Argumentet
vinner i styrka, om man tar, i betraktande de skattesänkningar, som
nyligen genomf~rts i ett par länder, och vilka synas tyda på att man i
dessa uppfattat den höga bolagsbeskattningen som en övergående kristidsföreteelse. De skäl, som varit bestämmande i dessa fall, måste även
för Sveriges del äga giltighet. Vi ha alltså all anledning att bevilja
bolagen en skattelättnad.

Om en dylik skattesänkning, som man får hopp~s, kommer till stånd,
bör den ej äga rum i form aven generell nedsättning av skattesatserna,
utan den bör, framför allt användas till att avhjälpa vissa påtagliga
brister och ojämnheter inom bolagsbeskattningens utformning. Jag vill
särskilt bringa följande reformprojekt i åtanke:
I) Särbelastningen till kommunerna bör minskas på ett eller annat
sätt. I andra länder är den fristående bolagsbeskattningen huvudsakligen
av statlig natur, och detta är en sund princip, då kommunernas inkomster av bolagsskatterna bli mycket ojämnt fördelade. Aktiebolagen
välja nämligen företrädesvis sådana kommuner, som ha en låg utdebitering, och bidraga med sina skatter till att utdebiteringen ytterligare nedsättes. Det hade varit önskvärt, att den planerade näringsskatten, i
stäliet för att medföra en ökning av aktiebolagens skattebörda, hade
använts till att avlasta en del av deras skatter på andra näringsföretag.
Men om denna väg ej är framkomlig, måste någon annan prövas. Den
kommunala progressivskattens avskaffande för bolagens vidkommande
förefaller visserligen ur många synpunkter vara en' lämplig åtgärd, men
bolag med normal vinst skulle härigenom ej beredas någon kännbar
skattelindring. Man borde därför taga i övervägande, huruvida ej bolagens inkomster i gemen kunde, ingå i den kOlnmunala skatterepartitionen med ett reducerat procenttal och den därigenom uppkommande
bristen täckas genom en allmän höjning av utdebiteringen. Denna höjning bleve ej så farlig, då den mest anginge de kommuner, som förut
på grund av stora bolagsskatter haft en särskilt låg skatteprocent.
2) Skatteskalan för den statliga inkomstskatten bör omarbetas. Vid
konstruktionen av denna skatteskala har lagstiftaren antagligen räknat
med att bolagsvinster, som överstiga 5 a 6 % av fonderna, äro o'normalt
höga och därför tåla en kraftig 'belastning. Detta är givetvis oriktigt.
Så länge vinsten ej uppgår till mer än 9 a 10 %, är den fullt normal och
bör därför ej beskattas efter en progressiv skala. Den nuvarande skalan
har även den olägenheten, att bolagen urvattna kapitalet för att genom
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vinstprocentens reducering erhålla en minskad skattebörda. En proportionell och måttligt tilltagen skatt för vinster under 10 % är därför att
förorda. (En progressiv belastning av bolag med större vinstprocent
har mera skäl för sig, då den kan uppfattas som en partiell indragning
till staten av delvis oberättigade inkomster.) Då bolagsskatten ej kan
undgå att påverka bolagens räntabilitet och därmed även aktiekurserna
samt är aven helt annan karaktär än den personliga inkomst- och förmögenhetsskatten, borde den helst ·frigöras från salnbandet med denna.
3) Ett aktiebolag bör ej vara skattskyldigt för utdelning från ett
annat bolag. Den hos oss rådande extra dubbelbeskattningen av vinst,
som ett dotterbolag utdelar till sitt moderbolag, förekommer ej i andra
länder. Den är mycket betungande och besvärande inom en del produktionsgrenar och kan utan olägenhet avskaffas.
4) B-skatten, vars upphävande ur alla synpunkter, såväl teoretiska
som praktiska, var en glädjande åtgärd, bör ej ersättas aven fonderingsskatt, som har ungefär samma menliga verkningar. Även denna
senare skatt kommer att lägga hinder i vägen för en sund konsolidering
av bolagen. De betänkligheter, som lagstiftaren synes hysa mot att
fonderad bolagsvinst ej omedelbart dubbelbeskattas, äro verkligen obefogade, särskilt i betraktande av att exempelvis inkomst av växande skog
är helt fri från inkomstskatt, tills den realiseras. Den planerade upplösningsskatten är mer berättigad såsom ett hinder för att vinst, som under
en följd av år sparats inom ett bolag och sedan på en gång utskiftas
bland delägarna i samband med att bolaget upplöses, blir lindrigare beskattad än vinst, som utdelas i normal ordning.
De reformer av aktiebolagsbeskattningen, som jag. nu nämnt, falla
enligt n1in mening inom gränsen för vad som för närvarande är politiskt
och praktiskt genomförbart.

Härefter yttrade sig:
Direktör Berndt Forsgren : Inledaren har berört aktiebolagsbeskattningen i dess helhet. Det finnes emellertid en del däri, som synes mig fordra
en särskild uppmärksamhet, nämligen frågan om dubbelbeskattningen av dotterbolagens vinst. J ag ämnar icke. uppehålla mig vid denna frågas så att
säga positiva sida, nämligen den oberättigade belastning som denna dubbelbeskattning utgör för de bolag som drabbas därav. Jag undviker denna
sida så nlycket mer som jag där känner mig som part i sak.
Jag vill endast beröra denna dubbelbeskattnings egenskap av hinder för
en praktisk och nlodern organisation inoln industrien.
Det torde väl icke närmare behöva framhållas, att denna dubbelbeskattning utgör ett nära nog absolut hinder för grundande av nya dotterbolag.
De som för närvarande finnas äro ju endast ~lyckliga överlevande do~terbo
lag, som man icke kunnat upplösa, eller ock har man kunnat skydda sig

76

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN

20

APRIL

1926

mot dubbelbeskattningen genom att överflytta dotterbolagets vinst till moderbolaget.
Men det moderna näringslivet har ett mycket stort behov av den organisationsform, som dotterbolagen innebära.
För att' bättre kunna klara ut begreppet dotterbolag skall jag tillåta n1ig
att 'dela upp detsamma i fyra grupper: egentliga dotterbolag med endast ett
moderbolag, gemensamma dotterbolag med endast några få moderbolag, kooperativa dotterbolag samt holding companies.
Beträffande de egentliga dotterbolagen ligger fördelen framför allt däri
att de giva möjlighet till ordning och reda samt bättre överblick av bokföringen. Hos de större bolagen, som sakna dotterbolag, sammanföres ofta
ett konglomerat av verksamhetsgrenar, varigenom bokföringen blir oöversiktlig framför allt beträffande skuldfördelningen på de olika verksamhetsgrenarna, ,vilket medför den faran att en oräntabel verksamhetsgren på bekostnad av de övriga verksamhetsgrenarna får leva längre än den borde. Bokföringen fungerar icke längre som den alarmklocka den bör vara. Bristen
på dotterbolag berövar' även den enskilde driftsledaren den sporre, som ligger
i att han ser det verkliga resultatet av sin verksamhet.
Behovet av dotterbolag framträder dock allra mest, där det gäller samverkan mellan olika bolag. Det gäller att utbygga ett vattenfall, att utnyttja
en gruva eller att under gemensamt bruk sammanföra närbelägna skogslotter.
Den gamla formen för sådan samverkan, gemensam förvaltning, räcker icke
längre, fram för allt icke där det är fråga om icke blott att förse delägarna
med kraft och malm utan även att avsätta överskottet på den öppna marknaden. '
Den kooperativa rörelsen mellan affärsföretag, vare sig det gäller försäljning eller inköp, är en rätt modern företeelse, och vilken betydelse den
kan hava särskilt för de mindre företagen torde jag icke behöva yttra mig
om. Jag har under min verksamhet icke haft mycket anledning till beröring
med denna kooperativa rörelse, men det förefaller mig som om den kooperativa föreningsformen icke alltid är lämpad som organisationsform för denna
samverkan. Det vore emellertid av intresse att från sakkunnigt håll höra,
Oln denna uppfatt'ning är riktig.
Den kooperativa föreningsrörelsen har ju emellanåt en monopolistisk
tendens, men denna samverkan - åtminstone där den gäller försäljning inom
landet - torde rätt väl reda sig med de nuvarande organisationsformerna,
prisöverenskommelser och kartell er.
Frågan om holding companies skulle egentligen kräva en helt fristående
framställning, men jag får nöja mig med att framhålla den betydelse holding
companies kunna få för att vänja den stora allmänheten vid aktier såsom placeringsobjekt (obs. icke spekulationsobjekt), vilket torde vara nödvändigt för
att befria industrien från det nuvarande alltför stora beroendet av bankerna.
Holding companies' vara eller icke vara hänger emellertid på frågan om
dotterbolagens dubbelbeskattning, ty eljest torde de med sin mångdubbla be~
skattning endast under" synnerligen gynnsamma förhållanden kunna bestå i
konkurrensen med sparbanksböckerna.
,
rriden medger ej, att jag annat än i största korthet kan utveckla de
skäl, som göra att jag anser ett stort behov av dotterbolag föreligga. Jag
skall emellertid anföra ett aktuellt exelnpel, som synes mig rätt bra belysa
frågan. Som bekant håller man f. n. på att sammanslå en betydande del
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av de västtyska järnverken. Redan på ett tidigt stadium fann man, att det
var ogörligt att till ett helt sammanslå alla de olika bolagen med deras
konglomerat av skilda, mer eller mindre fristående verksamhetsgrenar. Man
har därför beslutat sig för att låta de gamla bolagen med sina aktiekapital,
fonder och. skulder bestå, och man har i stället från varje bolag tagit ut den
del av verksamheten, som var av betydelse för den nya trusten, bildat ett
nytt bolag. härav och län1nat de gamla bolagen aktier i det nya bolaget. På
det viset var det den enda möjligheten att bilda den nya trusten.
Ett sådant tillvägagångssätt vore helt enkelt otänkbart här i landet på
grund av dubbelbeskattningen. Vi ha ju numera sett, hur man tänkt ordna
den planerade sammanslutningen inom den svenska järnindustrien, och jag
kan väl knappast tänka luig, att ens förslagsställarna känna sig fullt belåtna
med sitt förslag. Men jag tror i varje fall icke att jag misstager mig, om
jag antar, att de män som arbetat med sammanslagningen skulle haft ett
mycket lättare arbete, om de haft att tillgå denna nämnda tyska organisationsform. Det hade då varit möjligt att av de intresserade företagen endast
medtaga de delar, som äro produktionskraftiga, och statens eventuella tillskott
hade fått karaktären av ett verkligt driftskapital.
Fråga är, om man ej har rätt att utsträcka denna tankegång ännu längre.
En svårighet, som uppstår vid varje tanke på .samluanslagning inom vår
gamla bruksindustri, är ju, att dessa industrier äro sammansatta av så många
verksamhetsgrenar. Hur mycket skulle det ej underlätta en praktisk samarbetsorganisation mellan dessa industrier, om man kunde, vid den tid och
i den mån det vore lämpligt, uttaga och sammanslå vissa verksamhetsgrenar i särskilda dotterbolag. Men så länge dubbelbeskattningen består,
är detta omöjligt. Det torde därför icke vara oberättigat att säga, att dubbelbeskattningen är ett allvarligt hinder för en praktisk organisation av vår
industri.
När man studerar riksdagsförhandlingarna i skattefrågor, är det påfallande, att frågan om dotterbolagens dubbelbeskattning egentligen aldrig varit
uppe till debatt. Från början berodde det kanske dels på att aktiebolagens
beskattning tidigare icke var så betungande, dels ock därpå att genom 6 %avdraget endast den del av dotterbolagens vinst som översteg 6 % riskerade
att bliva dubbelbeskattad. Det förnämsta skälet torde dock hava varit, att
dotterbolagsfornlen då ännu icke ägde den utbredning och den betydelse, som
den sedermera .vunnit. Märkligare är emellertid, att icke ens vid 1910 års
lagstiftning, som lade om aktiebolagsbeskattningen efter mera rationella grunder
och som borttog 6 %-avdraget, denna dubbelbeskattning synes hava tagits upp
till särskild prövning.
Det förefaller som om först den bekanta diskussionen om 19 18 års ändring av förordningen' om taxeringsmyndigheter väckt statsmakternas uppmärksamhet på frågan. Som bekant var avsikten därmed att förhindra dotterbolagen att genom direkt överföring av vinsten till n1oderbolagen undvika
dubbelbeskattning. Förordningen upphävdes ju emellertid följande år, och ett
likartat förslag i samband med 192 o års kommunalskattelag avvisades även
av riksdagen.
Behandlingen av denna fråga i riksdagen är av största intresse så tillvida, att om det också icke kan sägas att riksdagen härmed tagit ett steg
i riktning mot ett framtida 'borttagande av ifrågavarande dubbelbeskattning,
så kan man dock våga påstå, . att riksdagen vägrat sin medverkan till ett
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förhindrande av att moder- och dotterbolagen, där sa ar möjligt, så ordna
sina mellanhavanden, att dubbelbeskattning undvikes. Med andra ord, man
borttog icke dubbelbeskattningen, men med full insikt om möjligheten av att
i de flesta fall kringgå dubbelbeskattningen lämnade man vägen öppen för
sådant kringgående. Men därmed har också denna dubbelbeskattnings karaktär
av ett rudiment i vår skattelagstiftning ännu starkare framträtt.
Jag är icke skattesakkunnig och tilltror mig därför icke att kunna utreda på vilken skattepolitisk grund denna dubbelbeskattning kan sägas stödja
sig. Någon ökad skatteförmåga kan icke vara orsaken; möjligen skulle man
kunna säga, att bolagen på detta sätt få betala för fördelen att hava dotterbolag, men situationen är nu den, att, där man icke av särskilda olnständigheter är absolut tvungen att bibehålla dotterbolagen, man hellre upplöser
dem än erlägger den dubbla skatten. Av utdelningen för år 1924 från
egentliga dotterbolag kommer 85 % från gamla bruks- och rederiföretag
samt de halvstatliga företagen. Det förefaller mig som om dotterbolagens
dubbelbeskattning skulle kunna betraktas som en skattepolitikens blindtarm,
ett rudiment utan skattepolitiskt berättigande men ytterst obehagligt för
patienten.
Det är också påfallande, att man i utlandet praktiskt taget överallt
frångått dubbelbeskattningen av dotterbolagens vinst, där sådan tidigare
förekommit.
I England och Holland är man fullständigt befriad från denna dubbelbeskattning. Likaledes i N o r g e i fråga om den s. k. indtregtsskatten,
men beträffande fondskatten gäller ännu dubbelbeskattning. Emellertid har
man funnit detta orimligt, och regeringen har meddelat, att den ämnar föreslå en ändring av reglerna för fondskatten, så snart de ekonomiska förhållandena medgiva detta.
I Danmark, där man ju redan genom 5 %-avdraget har det bättre
ställt än vi, äger ett moderbolag, under förutsättning att det har 50 % av
dotterbolagets aktier, bliva- befriat från denna dubbelbeskattning.
I Tyskland är utvecklingen av särskilt intresse, så mycket mer som vi
tidigare i stor utsträckning hämtat våra ideer i skattehänseende från detta
land. Som allmän princip gäller där numera, att om ett lTIoderbolag äger
25 % av dotterbolagets aktier är moderbolaget befriat från skatt på utdelningen från dotterbolaget, men man torde icke komma att stanna härvid.
Med hänsyn till den nya trustbildningen, där ett av företagen icke skulle
komma att äga 25 % av dotterbolagets aktiekapital, har redan från regeringshåll framhållits, att det vore nödvändigt ändta bestämmelserna i detta hänseende. Det torde även bliva nödvändigt med hänsyn till andra sammanslagningar och omorganisationer, som lära vara att vänta i Tyskland. Av
allt framgår, att man i Tyskland är fullt på det klara med att statsmakterna
nlåste göra vad de kunna för att undanröja hindren för industriens och
handelns organisation i former, som motsvara moderna fordringar och som
göra det möjligt för desamma att hålla ut i den nuvarande oerhörda internationella konkurrensen.
En undersökning av dotterbolagens beskattning vore icke fullständig,
om man icke försökte skaffa sig en uppfattning .omvad denna dubbelbeskattning kan tillföra statsverket. En sådan undersökning är emellertid förenad med vissa svårigheter. Skattedeklarationerna äro icke tillgängliga, och
det torde även vara svårt att med ledning enbart av dessa få en riktig upp-
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fattning särskilt om dotterbolagens fördelning på de olika ovannämnda grupperna. Den enda möjligheten är därför att använda sig av bolagens till patentverket ingivna balansräkningar och vinst- och förlustkonton. Med ledning
härav har jag låtit utarbeta en statistik, varvid medtagits aktiebolag med
minst 300 000 kronors aktiekapital och främmande aktier till ett värde av
minst 100 000, kronor. Utredningen har avsett vinst- och förlusträkningar
för år 1924; och i utredningen ha naturligtvis icke medtagits sådana fall, då
moderbolaget visserligen haft utdelning från dotterbolaget men moderbolaget
självt som helhet icke haft någon vinst. I detta fall- kan ju icke någon
dubbelbeskattning förekon1ma. Vid utredningen ha dotterbolagen uppdelats
i fyra olika grupper, nämligen första gruppen, där moderbolaget haft 7 5 100 % av dotterbolagets aktier, andra gruppen med 50-75 %, tredje gruppen med 25 - 5 o % och fjärde gruppen med mindre än 25 % av dotterbolagets samtliga aktier. Utredningen visar en utdelning från dotterbolag till
moderbolag av i runda tal inom första gruppen 24 milj. kronor, inom andra
gruppen 2 500 000 kronor, inom tredje gruppen 3 milj. kr., inom fjärde
gruppen 10 milj. kr. samt för bolag med okänd fördelning I 12 000 kr. eller
tillsammans c:a 40 milj. kr.
Utgår man. från den skatteprocent, 9,38, som lades till grund för budgetberäkningen för år 1925, skulle dubbelbeskattningen inbringa till statsverket
3 75 2 000 kronor, därav från första gruppen eller egentliga dotterbolag
2 251 200 kr.
Från holding companies, taget dock i en tämligen vidsträckt
bemärkelse, utgör. utdelningen 7 450 000 kronor med en skatt enligt samma
beräkningssätt av 698 8 I o kronor.
Jag har i det föregående sökt visa, vilka hinder dubbelbeskattningen
av dotterbolag utgör för skapandet av moderna organisationer inom näringslivet. Det torde väl däremot vara överflödigt att påpeka, vilken betydelse
organisationen själv har.
Slutligen vågar jag det uttalandet, att man särskilt borde kunna förvänta intresse för denna fråga från de håll, där Inan är motståndare till
understöd åt industrien genom tullförhöjningar men samtidigt önskar stegra
arbetarnas levnadsstandard och därvid hänvisar industrien till att rusta sig i
konkurrensen genom bättre organisation. På sådana håll bör .man åtminstone
kunna vara med på att undanröja de hinder för en dylik organisation, vilka
uppkommit genom tillfälligheter, som icke hava sin grund i någon rättvisa
och som hårt handikappa oss gentemot utlandet.
Fil. dr G. Dalen: Inledaren .framhöll, att om skatterna i en kommun
äro låga, draga sig bolagen dit, och skatterna bliva därigenom ännu lägre.
Det är ju icke så farligt, om detta sker inom landet, men den omständigheten, att Sverige h~r högre skatter än andra länder, kan verka synnerligen
olyckligt för vårt svenska näringsliv, därför att industrien söker sig utomlands. På den sista tiden har ju särskilt en uppfinning låtit mycket tala om
sig, och jag fruktar, att hela denna tillverkning kommer att förläggas utom
landet, vartill en starkt bidragande orsak just är vår olyckliga skattelagstiftning. Jag tror därför, att frågan om att få en förnuftig bolagsbeskattning är
av utomordentligt stor nationell betydelse, och att den bör ordnas snart, ty
som den nu är lida vi mycket stor skada.
Det har också framhållits, att det är mycket viktigt med hänsyn till
organisationen att kunna ordna denna så klart och överskådligt som möjligt.
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Detta kan för närvarande knappast ske, ty man kan icke ordna en enda
affär mellan ett moderbolag och ett dotterbolag utan att taga hänsyn till hur
det kommer att verka i skattehänseende. Jag tror, att jag kan säga, att ett
mycket stort antal dotterbolag ·för närvarande icke kunna sköta bokföringen
som den egentligen borde vara, utan att vinsterna från dotterbolagen på olika
vägar få överföras till moderbolaget, varigenom man sparar skatter men förlorar i överskådlighet.
Jag ber att till fullo få instämma i de synpunkter, som framhållits beträffande dotterbolagens beskattning, och jag vill ännu en gång stryka under,
.att detta förhållande (att våra skatter äro ogynnsammare än. i andra länder)
lnedför, . att en hel del holdjng companies och industrier, som skulle kunna
drivas här i landet, i stället flytta över till andra länder, vilket naturligtvis
är mycket skadligt för vårt näringsliv.
Revisionssekreterare, H. 'Waller: Det är ett par saker, som jag skulle
vilja beröra och då först frågan om ordnandet av aktiebolagens skatteskala.
När den nya skalan infördes år 1910, ansåg man, att 5 % skulle utgöra en
rimlig vinst, och att man borde lägga progressiv' skatt på den överskjutande
förtjänsten. När sedan år 19 I I reservfonden fick räknas med i kapitalet,
nedsattes procenttalet till 4. År 19 I 9 gjordes skalan om, men man var då
i viss mån bunden av den inkomst- och förmögenhetsskatt, som fanns åren
19 I 8 och 1919 och som hade lagts på inkomster över 5 %. Det är detta
som medför, att skalan redan tidigt blir så pass progressiv som den är.
Inkomstskattesakkunniga voro då icke särskilt ivriga [ör en så stark
progression för lägre inkomster, men· de hade delvis direktiv i fråga om
skalan. De skulle för sin del nog helst ha velat visserligen börja progressionen vid 5 % men göra den lindrigare mellan 5 och 10 %. Huruvida det
nu är möjligt att göra något åt saken, är mycket svårt att säga, därför att
aktiebolagsskatten betyder så oerhört mycket i statsfinansiellt avseende.
Docenten IJindahl talade om att man icke borde ha någon B-skatt eller
någon ersättning för den, därför att man icke borde beskatta vinsterna, när
de sparas, utan först när de konsumeras. Jag vill erinra om, att det ju nu
har varit uppe förslag om att i stället för den förutvarande B-skatten lägga
på dels en fonderingsskatt, dels en skatt vid upplösningar.
Den senare skatten, skatten vid upplösningar, skulle utgå först när bolag upplöstes, så att det lämnade ifrån sig sin a vinster. Funnes icke en sådan skatt, $kulle det ju finnas möjlighet att vinsterna sparades en tid och,
att man sedermera för att undvika beskattning upplöste bolaget och delade
ut vinsterna. Det skatteförslag, som utarbetades för att förhindra detta, har
emellertid icke framlagts för riksdagen.
Fonderingsskatten avser att beskatta de medel, som överföras till aktiekapital och reservfond. Den är alltså icke en direkt skatt på sparande, utan
vinsterna beskattas först då de överföras till dessa fonder. Hela frågan om
denna skatt sammanhänger i stor utsträckning med den frågan, huruvida fördelarna av ett sparande hos bolagen äro så stora, att man fördenskull bör
taga risken av att personer på ett illojalt sätt söka undkomma den skatt, som
annars kunde anses länlplig. Förslag till fonderingsskatt är motionsvis framlagt för riksdagen, men hur det kommer att gå, vet man icke. Uppenbarligen . får emellertid frågan tas upp på nytt till nästa års riksdag, när kom..
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munalskattefrågan kommer fram, och då får man' definitivt besluta sig för
huruvida något skall göras eller icke.
Vad beträffar frågan om beskattningen av moder- och dotterbolag får
man nog närmast den uppfattningen, att detta problem egentligen aldrig varit genomdiskuterat vid skattelagstiftningen. När beskattningen på aktieutdelningar infördes, tänkte nlan nog närmast bara på fysiska personer och att
dessa skulle skatta för dylik inkomst, därför att den ökade deras skatteförmåga. Om däremot aktiebolagen skulle beskattas för utdelning eller ej, har
nog icke närmare diskuterats förrän år 19 I 9, när kommunalskatt på aktieutdelning infördes. Då frikallades ju aktiebolagen från sådan skattskyldighet,
men närmare in på problemet gick man icke. Även år 19 I 8, då det gällde
att räkna om inkomster, som överflyttats från en skattskyldig till en annan,
var problemet i viss mån uppe.
Sedermera begärde riksdagen år 192 o i samband med kommunalskatteprovisoriets antagande en utredning angående beskattningen av moder- och
dotterföretag. Denna utredning överlämnades till nuvarande generaldirektör
ärne, som avgav en förberedande P. M., men hans arbete blev avbrutet, när
han blev statsråd, och sedermera har det icke åtgjorts något i saken. Även
den frågan får väl tagas upp under det nuvarande arbetet med skattelagstiftningen, men i vilken form den kan komma fram är det omöjligt att för närvarande säga.
Önskar man lättnad i den nuvarande aktiebolagsbeskattningen, vore det
enligt min åsikt lämpligast att i första hand inrikta sina ansträngningar på
att dels söka få den flerdubbla beskattningen av moder- och dotterbolag upphävd, dels söka att om möjligt få till stånd en lindring i skatteskalan för
den kommunala progressivskatten.
Professor K. W"icksell: Jag är i det stora hela ense med inledaren,
men jag tyckte, att han väl mycket halkade över den synpunkten, att aktiebolagsbeskattningen motiveras åtminstone delvis med vissa inkomsters egenskap av att i viss mån vara monopolistiska eller konjunkturvinster. För mig
har detta alltid varit den enda synpunkten, genom vlIken jag har kunnat försona mig med den nuvarande beskattningen av aktiebolagen. Jag är icke
med om den där enkla teorien, att man skall ta, bara därför att det finns
något att ta, men jag känner mig livligt övertygad om att staten icke blott
icke ä~ berättigad utan även skyldig att taga, så snart en person icke kan
tillräckligt redogöra för eller försvara sina inkomstkällor. Utvecklingen är så
snabb, och det är så invecklade förhållanden, att man icke kan lita till den
enkla formeln, att så snart någon icke gjort något i lag förbjudet skall han
utan vidare· vara berättigad att åtnjuta sina inkomster obeskurna. Det skulle
bli att sanktionera en hel del saker, som den offentliga moralen dock omöjligen kan gilla.
Jag undrar emellertid, om icke bolagen själva skulle kunna medverka
till att göra sina inkomster mera sympatiska i allmänhetens ögon genom att
de sökte upprätthålla inom sig en viss moral, så att rena lyckovinster und'vekes eller också medgåves som lämpliga skatteobjekt och så att monopolistiska tendenser bekämpades. Nu har' man ofta det intrycket, att den fria
konkurrensen, som skulle tvinga folk att sälja bästa. D1öjliga vara till billigast
möjliga pris, icke längre finns till, utan att alla producenter bilda liksom en
enda härva av personer eller företag, vilkas diktan och traktan går ut på
6-26188.
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snart sagt att - sit venia verba - lura allmänheten. Man har också det
intrycket, att pressen här i viss mån står i ett slags pactum turpe med in·
dustrien. Bankerna sluta sig tillsammans för att hålla en räntemarginal, som
förefaller att vara alldeles orimlig i förhållande till den tjänst de göra folk
genom att taga emot deras pengar för att låna ut dem. Om den uppgift är
riktig, som står i Affärsvärldens sista nummer - den säges vara hämtad från
Frankfurter Zeitung - skulle man i Tyskland ha gått ännu längre, ty där
låna bankerna ut pengar till över 10 % men ge insättarna endast 3,5 %, och
de behålla alltså för egen del en marginal på. bortåt 7 %. Det förefaller ju
som en saga.
Jag skulle därför vilja framhålla, att det här icke är fråga om beskattning utan om att rätta ett missförhållande, icke så mycket för att utjämna
motsättningen me1len fattiga och rika, utan framför allt för att icke tillåta
några moraliskt oberättigade vinster. Kunde Ulan differentiera beskattningen
därhän, då tror jag att man skulle få in lika mycket medel" som nu, nled
vilka man kunde stö<;lja den rent sociala verksamheten, och ändå icke begå
de många påtagliga orättvisor, oegentligheter och orimligheter, som inledaren
har påpekat.
Docenten "Lindahl : Av revisionssekreterare Wallers yttrande tyckte jag
det framgick, att våra förväntningar beträffande bolagsbeskattningens reformering icke borde vara alltför höga. Den viktigaste anledningen till att
ifrågavarande missförhållanden äro så svåra att avhjälpa är nog, att man vill
pröva sig fram efter självständiga linjer och tar för liten hänsyn till hur det
är ordnat i andra länder. Det ligger någonting oegentligt i detta. Beskattning är dock en sak, som förekommer i alla länder, och som ställer sig på
ungefär samma sätt i alla länder. Varför skall då varje land ha sitt särskilda
skattesystem? Varför skall Sverige ha så invecklad kommunalskatt, som det
icke finns maken till i an"dra länder ? Varför skola vi beskatta våra bolag
efter principer, som ej tillämpas någon annanstans?" J ag tycker, att det hade
varit enklare för ett litet land som Sverige att i första hand, när det gäller
ordnandet av dylika angelägenheter, se till hur andra länder, som förfoga
över minst lika stora experter som vi, ha det ordnat och draga nytta av det
myckna arbete, som där är nedlagt.
När nu, som vi hörde av direktör Forsgrens anförande, en så gott som
enhällig" opinion i utlandet är emot en dubbelbeskattning av moder- och dotterbolag, borde detta vara tillräcklig anledning för oss att utan vidare tilllämpa samma princip i Sverige, låt vara att det skulle lnedföra någon skatteminskning. Då alla andra länder tillälnpa principen, att ett bolag skall vara
skattefritt för utdelningar från ett annat bolag och vi ensamma ha brutit
mot denna princip, är det väl sannolikt, att det är de andra, som ha rätt,
'
och vi, som ha orätt.
Samma sak gäller B-skatten. En dylik extrabeskattning av den fonderade bolagsvinsten förekommer endast i Sverige och i Norge, där den
fått en nästan karrikerad form. I Holland däremot är den fonderade vinsten
helt och hållet skattefri; den beskattas varken hos bolaget eller hos aktieägarna, innan den utdelas. Det går alldeles utmärkt, men i Sverige, där
vinsten alltid beskattas hos bolaget, drar man sig till och med för den lilla
skattelindring, SOln ligger i att aktieägarnas beskattning uppskjutes, till dess
att vinsten delas ut.
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Mitt råd är alltså, att om man har goda utländska förebilder, man icke
bör vara alltför ängslig för att reformera i samma riktning, och detta gäller
särskilt i fråga om beskattningen.
Revisionssekreterare 'Wal1er: Vad jag menade med min anmärkning, att
bolagsbeskattningen har så stor statsfinansiell betydelse, var att påpeka, att då
man en gång har infört en skatt, det alltid på grund av politiska förhållanden blir svårt att få någon ändring till stånd, därför att denna berövar statsverket en inkomst. Det är samma historia med kommunalskatten. Det är
icke ll1Öjligt att vid skattelagstiftningen utgå ifrån, att man icke har några
skatter alls, och att sedan uppbygga ett idealiskt skattesystem, utan man
n1åste taga hänsyn till de skatter som finnas och de möjligheter, icke minst
politiska, som föreligga för att kunna genomföra en ändring åt ena eller andra
hållet. Man kan icke bara bygga upp systemet sådant man tycker det borde
vara. Exempelvis finns ju redan en fastighetsskatt. Att slopa den helt och
hållet och ersätta den med en ren inkomstskatt tror jag icke är möjligt, därför att en sådan omläggning ju skulle innebära en ren kapitalpresent till
fastighetsägarna i det fallet att de haft mindre än 5 resp. 6 % på fastigheterna.
Så gott som alla skatteproblem äro nu under arbete, men hur de skola
lösas och i vilken mån man skall kunna tillmötesgå önskemål från det ena
eller andra hållet är omöjligt att säga. I sista hand blir det naturligtvis en
rent politisk fråga i riksdagen.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 9 december 1926.

Ordförande: Professor ELI F. HECKSCHER.

Till ledamöter av styrelsen för år 1927 utsågos:
till ordförande: Professor E. Heckscher,
» vice ordförande: Bankdirektör O. Rydbeck,
» övriga ledamöter av styrelsen: "f. d. Kamlnarrättsrådet C. Carleson, Fil. dr G. Dalen, Bankdirektör Ch. Dickson, Bankdirektör
G. Lagercrantz, Direktör S. Palnte och Generaldirektör A. Örne.

Härefter yttrade Herr Ordföranden:
Innan vi gå över till dagens diskussionsämne skulle j ag önska säga
några få ord om en ledamot av föreningen, som har gått hädan sedan
vårt senaste sammanträde, nämligen Professor Knut Wicksell. Han har
varit en av de flitigaste och, vad som kanske är mest anmärkningsvärt,
en av de helst hörda talarna i våra diskussioner under de senaste tio
åren. Detta är märkligare än man skulle tro, av det skäl att han länge
intog en ställning i vårt land, som· kunde antagits göra honom mycket
litet skickad att vinna gehör i en sådan krets som Nationalekonomiska
föreningen.
Men det förklaras delvis genom ett av de drag, som mest präglade hela hans varelse och framträdande, nämligen hans anspråkslöshet.
Han var icke en man som klädde sig i vetenskapens ofelbarhetsmantel
eller uppträdde med något slags pretention att ha det sista ordet att
säga i alla frågor som berördes. Han var en sökare och tog med tacksamhet emot all hjälp och allt råd som han kunde få av andra.
. Detta gällde givetvis i första hand på det praktiska området. Han
erkände öppet, kanske rent av ibland till överdrift, hur oförmögen han
var att överblicka praktiska situationer. Han underordnade sitt omdöme
i de praktiska tingen i alldeles ovanlig grad utomståendes mening. Det
kan hända, att detta icke berodde blott därpå att han ansåg, att dessa
7-26390.
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förstodo saken bättre; det var kanske också ett slags föru tfattad mening,
att en vetenskapsman icke skall inlåta sig på att yttra sig om ett förslags praktiska detaljer. Det belyses t. ex. av ett rätt lustigt yttrande
av honom i Ekononlisk Tidskrift, då professor Davidson hade tillrått
honom att närmare utforma ett i och för sig mycket intressant förslag
om exportavgifter. Wicksell svarade då, att en nationalekonom enligt
hans mening ej hade annat slags uppgift än en läkare, som nöjde sig
med att ställa diagnos och ange läkemedel, men som icke stannade
kvar för att se till att hans anvisningar i detalj bleve utförda, exempelvis - sade Wicksell på sitt karakteristiska sätt - att medikamentflaskan bleve väl skakad och icke till äventyrs i stället patienten. Denna
princip genomförde han i hög grad. För min del skulle jag tro, att
det rätt mycket skadade genomförandet av hans planer, som i allmänhet
sågo mycket paradoxala ut men icke alltid vara det; hade han ägnat
sig åt att ge dem en praktisk ,utformning, skulle de ha vunnit därpå.
Men i stort sett hade han otvivelaktigt rätt i att han ej var mannen
att föreslå praktiska lösningar.
Emellertid var han anspråkslös icke blott i fråga om det konkreta
utförandet och kännedomen om konkreta detaljer. Han var faktiskt in
i själen ödmjuk också på det rent vetenskapliga området. Han tog
lärdom av alla, från den yngste till den äldste, och han hörde alltid
med verkligt intresse på vad var och en kunde ha att komma med.
Han var en man, som icke trodde, att han visste mer än han visste
utan snarare kanske mindre. Ofelbar som teoretiker var han icke; det
äro sällan de största och särskilt ej de positiva, konstruktiva vetenskapsmännen, till vilka han obetingat hörde. Tvärtom misstog han sig
ibland också i rent teoretiska frågor. Men det fanns knappast ett område av nationalekonolnien bland dem han upptog, där det ej visade
sig att han hade grävt ett spadtag djupare än någon annan. Han var
den störste ekonomiske teoretiker Sverige har haft, och dOGk ha vi haft
flere betydande.
Naturligtvis var han också en man med mycket egendomliga drag,
som hade hindrat hans verksamhet i olika riktningar. Han trodde naivt
och enkelt på antireligiösa, kanske också antinationel1a läror som han
haöe tillkämpat sig under mycken själsstrid i sin ungdom och som han
aldrig övergav. Det som särskilt gjorde det svårt för honom att med
denna läggning få plats i det borgerliga samhället var, att han aldrig
drog sig för konsekvenser. Han drog konsekvenserna med den mest
fullkomliga - jag skulle vilja säga med barnets - oförskräckthet, vare
sig de gingo ut över honom själv eller över andra. Det är klart, att
detta ofta kom hans uppträdande att verka i hög grad paradoxalt och
förargelseväckande. Det var emellertid så litet som möjligt paradoxalt
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i den meningen, att han skulle ha valt sina ståndpunkter med avsikt
att chockera. Det var alldeles tvärtom. Han höll från sin tidiga ungdom, från sina studentår, till sin sista dag fast vid samma ideer. De
återkolnmo med et;1 envishet som till en början kanske i någon mån
väckte löje men som i längden utövade ett inflytande på opinionen,
vilket kanske ej hade kunnat väntas, när en man hade lagt sin uppgift
så fjärran från vimlet som han gjorde. I själva verket är det påfallande
hur många av hans ideer som särskilt under dessa efterkrigsår kommit
att anammas nästan oberoende av samhällsåskådning i övrigt, ehuru de
varit frenetiskt bekämpade under hans tidigare år.
Trots detta sista förefaller det kanske fortfarande svårförklarligt,
att han lyckades göra sig i så hög grad älskad här hos oss. Det berodde,
tror jag, framför allt på hans karaktärsegenskaper, på hans uppenbara
anspråkslöshet och hjärtegodhet, på att han aldrig förhävde sig i någon
mening. Han var dessutom en man med mycken humor, och dessa
egenskaper tillsammans gjorde honom till en av de mest uppskattade
bland alla dem som sedan år 1916 ha yttrat sig här i föreningen. Jag
tror, att jag kan säga detta, ty jag har haft tillfälle att iakttaga det
både som ledamot av föreningen, som styrelseledamot och som ordförande, och jag har undantagslöst funnit, med vilken förväntan hans
framträdande hälsades och med vilket jubel det sedan mottogs.
Vi sakna honom i hög grad. Vi tacka honom för den insats som
han gjort i vårt arbete under denna tid.

Det för aftonen uppställda överläggningsämnet

Vägväsendet och motortrafiken
inleddes med nedanstående föredrag av Statsrådet C. Meurling.

Jag behöver i denna krets säkerligen ej göra mig synnerlig möda
att klarlägga samfärdselns och trafikmedlens· betydelse för handel och
näringar, för främjande av det produktiva arbetet och över huvud taget
för hela samhällslivet. Kanske har det aldrig så }<lart som i denna tid
framstått vad skrankor och hinder i de fria förbindelserna åstadkomma
i minskad produktionskraft och säkert skola vi alla på den väg mot
ljusare förhållanden, som vi dqck hoppas att vi nu vandra, än· en gång
kunna besanna, att samfärdsel och trafik alltjämt är den mäktigaste hävstången för den materiella blomstringen och den andliga utvecklingen.
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Vi behöva icke leta efter belägg på dessa sanningar. Vi havå knappast hunnit att ännu helt inkorporera de landvinningar, som ångan och
elektriciteten skänkt oss i trafiktekniskt hänseende, förrän den moderna
motorteknikens snabba och glänsande utveckling bjuder oss nya och
oanade möjligheter till lands genom automobilismens redan långt
genomförda demokratisering, i luften genom en begynnande frammarsch
av den mera aristokratiskt lagda flygtrafiken. Jag tillåter mig att för
dagen, i enlighet med mitt ämne, framföra några synpunkter på det
första av dessa nya trafikområden, på den moderna automobilismen och
det av denna trafik pånyttfödda vägväsendet. Ämnets mångsidighet
tvingar mig att här inskränka mig till att utan några större anspråk på
fullständighet endast beröra några av frågans ekonomiska sidor.
Vägtrafik och trafikvägar 1 I denna syntes finnas tvenne komponenter, av vilka den ena är det t:n0derna motorfo!donet och den andra
de av månghundraårig tradition burna landsvägarna, dessa vägar, som
trampats upp av våra första förfåder, som under generationer förbättrats
och förgrenats för odlingens långsamma utveckling över landet och som
därigenom kommit att bilda stommen för vår inre geografiska och ekonomiska utveckling. Säkerligen är motortrafikens sagolikt hastiga genombrott i våra dagar framför allt att tillskriva det förhållandet, att det nya
trafikmedlet använt sig av ett gammalt och bestående, i sedvänjor och
behov fast rotat vägnät, vilket både tekniskt oeh administrativt varit
lätt att pånyttföda och anpassa.
Motorismens anknytning till vårt gamla vägväsen har ju medfört,
att även den ekonomiska uppbyggnaden av det nya trafikmedlet kunnat
successivt utvecklas ur vår ekonomiska väglagstiftning. Även lagarna
hava, som bekant, sin begränsade hållfasthet och, tekniskt sett, sina
elasticitetsgränser. Och må det antecknas som ett bevis på styrkan i
vår gamla väglag, att den, trots den i verkligheten oerhörda omvälvning, som ägt rum' å vägtrafikens område, dock möjliggjort detta under
form. a~ en kontinuerlig utveckling utan ingripande lagändringar. Utan
tvivel ligger i denna utveckling på den partiella anpassningens väg en
styrka, som är värd att utnyttjas, åtminstone så långt förhållandena det
medgiva.
För att klarlägga vägväsendets och motortrafikens nuvarande ekonomiska läge anhåller jag att till en början få bringa i erinran de gamla
och för de flesta n~rvarande säkert väl kända grunderna för vår vägbeskattning.
Vägskattebördan har i Sverige ända fram till ett så sent datum som
1891 helt och hållet påvilat den i mantal satta jorden. Denna belastning av enbart jordbruksfastigheterna hade naturligtvis sitt ursprungliga
motiv i vägnätets huvudsakliga nytta för de lokala marker, som därav
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direkt berördes, men kraven på en skälig justering av denna intresseprincip komma redan på ett mycket tidigt stadium till synes. Utan
att förirra mig i några detaljer vill jag således erinra, att dessa krav
vunno sitt första beaktande i den nu gällande väglagen av år 1891, i
vilken vägskattebördan pålades såväl jordbruksfastigheter som s. k.
annan fastighet och även inkomsttagare. Den ojämnhet, med vilken
vägskattebördan fördelades på de olika beskattningsföremålen, var emellertid alltjämt' ganska stor; visserligen justerades den något år 1905,
men därutöver har man, trots upprepade försök till ytterligare jämkning,
icke hunnit. Enligt nu gällande grunder belastas alltjämt jordbruksfastigheterna 5 gånger så tungt som inkomsten. Att detta - särskilt
efter naturaunderhållets huvudsakliga försvinnande och trafikens popularisering , i en grad, som med den gamla hästtrafiken ej ens var tänkbar ' - är oskäligt, lär väl numera vara allmänt erkänt; endast frågans
sammankoppling med den enligt min mening mindre trängande komlnunalskattefrågan torde hava utgjort hindret för att en skälig och angelägen justering till jordbruksfastigheternas lättnad tyvärr ännu ej kunnat
genomföras. Det är att hoppas, att möjlighet härtill skall beredas vid
kommande riksdag.
Jämsides med strävandena att i vägskattebördans fördelning erhålla
,ett uttryck för vägtrafikens allmänna karaktär har även gått en strävan
att genom vägskattens delvisa överflyttande .på staten giva beskattningen
den allmännare och rättvisare fördelning, som representeras av kronoskatten. Denna strävan har varit så mycket förklarligare, som ojämnheten i skattetrycket mellan rikets 379 vägdistrikt har varit och ännu
är mycket stor. Enligt 1924 års statistik varierade vägskatten, vilken
för hela riket i medeltal utgjorde c:a 30 öre per vägfyrk, mellan lägst,
fullständig skattefrihet i ett av de rika vägdistrikten, samt högst, I: 23
kr. per vägfyrk i ett av dessa fattiga distrikt, där det icke finnes gott
om något annat än kilometrar. Genom att överföra en viss del av
skattebördan till staten ernås givetvis en utjämning och första steget i
denna riktning togs även av 1891 års väglag, vari lämnades ett statsbidrag av 10 % till naturaunderhållet a v de indelade sommarvägarna.
Detta i. väglagen fastställda statsbidrag har sedermera relativt raskt
ökats; det utgår nu med . 30 % av sommarunderhållet samt torde väl
vid nästkommande års riksdag komma att i samma proportion utsträckas
även till vinterväghållningen, -som ju numera spelar en avsevärt större
roll än förr på grund av den ekonomiska nödvändigheten att kontinuerligt utnyttja motorfordonen.
Härförutom hava avsevärda statsbidrag till vägväsendet lämnats
även i andra former. Den viktigaste av dessa torde i detta sammanhang vara statens bidrag till byggande av nya vägar och broar, i regel
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uppgående till lninst 2/ 3 av byggnadskostnaderna. För närvarande torde
de lokalt väghållningsskyldigas årliga utgifter för vägväsendet kunna
skattas till i runt tal 35 milj. kronor, vilka sålunda fördelas i enlighet
med vägbeskattningens relationstal, och de direkta statsutgifterna till i
runt tal 16 milj. kr., vilka i huvudsak fördelas i enlighet med den
vanliga inkomst- och förmögenhetsskatten.
I detta skede av utvecklingen uppträder emellertid en ny huvudfigur på scenen. Det är den moderna automobilismen, som bryter in
som en stormflod över de gamla landsvägarna, som på några få år
mångdubblar vägtrafikens intensitet och som ställer vägväsendets ekonomi i en helt ny .belysning. De tekniska krav, som motortrafiken uppställer på den allmänna väghållningen, äro som bekant avsevärt mycket
strängare än de fordringar, som uppställdes för vårt gamla vägväsen.
Dessa nya krav röra sig ej endast om vägunderhållet, där det intermittenta, ojämna och ofta oberäkneliga naturaunderhållet måst vika för
ett kontinuerligt, maskinellt underhåll, utfört av vägkassorna själva under
tekniskt sakkunnig arbetsledning. Även med avseende på vinterväghållningen hava helt andra fordringar uppställts; motorfordonet kräver
för sin ekonomiska drift en så vitt möjligt kontinuerlig användning hela
året om, och vägarna i en i övrigt motoriserad landsända måste ur allmänna trafiktekniska och trafikekonomiska synpunkter även vintertid
hållas i det skick, att motortrafiken kan framgå å desamma. Slutligen
rnåste också de rent byggnadstekniska fordringarna på våra vägar omläggas i syfte att giva dem den avsevärda ökning i trafikkapacitet och
trafiksäkerhet, som den nya motortrafiken kräver. En god landsväg
kunde förr, under hästtrafikens dagar, byggas smal och slingrande bara
den var fri från backar, rnen en nutida motorväg måste fylla ungefår
de motsatta kvalifikationerna; den måste vara tillräckligt bred och framför allt fri från krökar och kurvor, under det att lutningarna äro relativt
betydelselösa. Och dessa nya tekniska krav måste ej endast tillämpas
på nya vägar utan, vilket framför allt är av vikt i detta sammanhang,
även bringas i tillämpning på det gamla, c:a 70 000 km långa vägnätet
genom dettas successiva ombyggnad och förbättring. Slutligen tillkommer även kravet på att de starkt trafikerade vägarna, infartsvägarna till
våra tätbebyggda samhällen, dessa - för att använda ett slagord 10 % av vägnätet som utnyttjas för 90 % av vägtrafiken, bliva belagda
med permanent beläggning för att därigenom göra avsevärda besparingar
med . avseende på såväl de väghållningsskyldigas underhållskostnader
som kanske framför allt motortrafikanternas egna driftkostnader.
Dessa åtgärder, vilkas genomförande betyder en revolution i vårt
gamla vägväsen, äro för närvarande under fullt arbete, och ingen som
något närmare känner våra nuvarande svenska landsvägar lär kunna
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undgå att intyga, att våra vägstyreiser med hjälp av vägteknikerna förmått frambringa en metamorfos med våra gamla landsvägar. Men detta
har kostat pengar och kommer alltjämt att kosta högst avsevärda belopp, innan det svenska vägväsendet är i det skick, att den nya motortrafikens ekonomiska och tekniska möjligheter komma till sin fulla rätt.
Och skulle denna ökade väghållningsbörda hava lagts enbart på de
gamla vägh~llningsskyldigas axlar, så skulle dessa utan tvivel hava ekonomiskt dignat under densamma.
Det var i detta läge, som tanken uppkom att låta trafikanterna
själva inträda som väghållningsskyldiga. Förslaget om en särskild
trafikskatt var ingalunda nytt, redan under 1800-talets diskussioner om
den nya väglagen framfördes denna tanke, men den saknade i den
gamla, oenhetliga och mångsidiga hästtrafiken uppenbarligen det materiella underlag, som krävdes för dess realiserande. I och med motorfordonets frammarsch till det dominerande vägtrafikmedlet undanröjdes
emellertid denna tekniska skattesvårighet och den utan tvivel sunda och
ekonomiska tanken på vägtrafikens egen vägbeskattning tog hastigt nog
form i verkligheten. 1922, således för endast 4 år sedan infördes
i Sverige de skatteformer, ur vilka de s. k. automobilskattemedlen
härflyta.
I sin nuvarande form innefattar automobilbeskattningen tre skatteformer: dels en årlig skatt på själva motorfordonet, belöpande sig till i
huvudsak 8 kr. per 100 kg av bilens vikt, dels en konsumtionsskatt å
gun1miringar uppgående till I: 50 kr. per kg och dels slutligen en importskatt på bensin utgående med 5 öre per liter. De belopp, som
dessa skatter hittills inbringat, äro givetvis genom den hastigt stegrade
motoriseringen stadda i kraftig ökning; det totala beloppet upptogs i
riksstaten för innevarande budgetår till 19,5 milj. kr. samt torde -- under
förutsättning av oförändrade skattesatser - komma att för nästkommande
budgetår uppgå till c:a 23 milj. kr. En fortgående ökning av 2 a 3
milj. kr. torde för närvarande kunna påräknas, och utgående från min
gamla uppfattning att automobilismens utveckling hos oss hittills snarast
ägt rum trots de i flera avseenden bristfälliga vägarna, men att vi nu
äro inne i det skede, under vilket motortrafiken kan utvecklas tack vare
förbättrade vägar, vågar jag förutsätta, att vi inom närmaste tid icke
behöva riskera någon nedgång i den nuvarande årliga ökningen.
Ett närmare studium av nu inflytande automobilskattemedel ger
vid handen, att c:a 36 % av desamma härflyta från motorfordonsskatten,
c:a 18 % från gummiskatten samt c:a 46 %, d. v. s. den huvudsakligaste
delen, från bensinskatten. A v innevarande års skattemedel gå - enligt
grunder, som jag senare s~all omnämna - c:a 16 milj. kr. till landsbygdens vägväsen. Med de siffror jag förut nämnt för den nuvarande

92

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN

9

DECEMBER

1926

väghållningsbördan på landet, c:a 35 milj. kr. på de lokala väghållningsskyldiga och c:a 16 milj. kr. på statsverket, motsvara c:a 16 milj.
kr. från trafikanterna själva en trafikskatt på c:a 24 % av hela vägväsendets egen kostnad. Givetvis är denna procentsiffra stadd i relativt
hastig stegring; förloppet av denna stegring för trafikanternas egen
andel i väghållningen lärer väl vara den ekonomiska fråga inom vägväsendet, som är ägnad att för framtiden tilldraga sig det största
intresset.
Tillåt mig så, mina herrar, innan jag går vidare, att nämna några
ord om automobilskattemedlens nuvarande fördelning och användning.
I detta avseende är först av intresse att erinra om, att av nuvarande
motorfordonsbestånd är, efter skattevikten räknat, c:a 50 % registrerade
på landsbygden och c:a 50 % i städerna. För endast ett par år sedan
närmade sig denna fördelning c:a 45 % på landsbygden och 55 % i städerna, varför utvecklingen visar en tydlig tendens till landsbygdens alltjämt fortgående motorisering, delvis säkerligen sammanhängande med
ett allt allmännare utnyttjande av bilarna för lasttrafik till förfång för
j ärnvägarna. Primärt skulle sålunda, efter registreringsorten taget, hälften
av automilskattemedlen tillfalla städerna och den andra hälften landsbygden. Men å andra sidan föreligger givetvis en viss koncentrering
. av registreringen till städerna utan att hava någon motsvarighet i trafikfördelningen. Utan tvivel trafikera städernas bilar landsvägarna i mycket
högre grad än landsbygdens bilar trafikera stadsgatorna och därför
genomföres redan vid den första fördelningen den justeringen, att 80 %
av de sammanlagda skattemedlen tilldelas landsbygden och 20 % städerna. Dessa båda anparter fördelas sedermera mellan de olika länen
och städerna inbördes, huvudparten i direkt proportion till registrerade
bilar och en mindre del för att utjämna de orättvisor, som uppstå såväl
mellan länen på grund av viss. interprovinsiell trafik o. d., som ock
mellan städerna på grund av infarts- och genomfartsvägarnas olika omfattning. Det är klart att den angivna fördelningen mellan landsbygd
och städer i viss nlån är att beteckna endast som en gissning samt att
även fördelningen av de s. k. utjämningsandelarna måste räkna med
många synnerligen osäkra faktorer. Ett betydligt fastare grepp på samtliga dessa frågor lär man emellertid erhålla efter avslutandet av de allmänna trafikräkningar, vilka vid skilda tider utförts under innevarande
år och vilkas för hela riket jämförliga resultat kunna förväntas föreligga
under nästa år. Redan nu synes man kunna uttala, att dettaklarläggande av det rent praktiska förhållandet mellan vägtrafiken och väghållningsbesväret kommer att fästa ökad uppmärksamhet på många för
vägväsendets utveckling viktiga förhållanden.
Automobilskattemedlens användning torde jag bäst kunna klarlägga
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genom att hänvisa till de skärpta tekniska krav på väghållningen, som
skapats av den moderna vägtrafiken och för vilka jag förut i huvudsak
redogjort. Huvudstriden står givetvis här om i vilken grad medlen
böra användas till omläggningar och förbättringar på lång sikt, vilka ej
inbringa de väghållningsskyldiga någon direkt lättnad utan snarast en
ökad tunga genom deras anpart i kostnaderna, eller i vilken grad de få
användas såsom direkt bidrag till de löpande underhållskostnaderna,
d. v. s. till en direkt skattelindring. I denna för hela frågan om vägbeskattningens ordnande grundläggande fråga har man givetvis hittills
fratngått med' stor försiktighet; tendensen har dock varit, att staten
sökt enligt något så· när enhetliga regler successivt bereda de väghållningsskyldiga den direkta skattelättnad, varav de utan tvivel äro j behov.
Sistförflutna riksdag beviljade således av automobilskattemedel 10 %
extra bidrag till förut utgående 30 %, och även i övrigt kan ökat underhållsbidrag lämnas för hårt ansträngda automobilvägar. Även i detta
avseende torde trafikräkningarna bereda möjlighet till ett säkrare bedömande av behovet och till beredande av större rättvisa.
Jag är uppriktigt ledsen att jag genom denna, måhända något tröttande redogörelse för den nuvarande väg- och motorfordonsbeskattningen
tagit herrarnas uppmärksamhet i anspråk, men jag tror dock att en
dylik rekapitulation är nödvändig för att kunna vid ett tillfälle som
detta se hela den ekonomiska frågan i ett sammanhang. Uppställer jag
nu, mot bakgrunden av vad som hittills uppnåtts, spörsmålet, huru vägskattefrågornas vidare utveckling skäligen bör ställa sig, så hänvisar jag
till en början till mina förut uttalade förhoppningar, att redan vid instundande riksdag den principiella, men numera mindre motiverade skiljaktigheten i behandlingen av sommar- och vinterväghållning måtte bortarbetas samt att den stora skillnade~ mellan jordbruksfastighet och inkomst i relationstalen för vägbeskattningen 111åtte utjämnas; att härvid
nödig hänsyn till ännu bestående ojämnheter i taxeringsförfarandet måste
tagas och således frammarschen ske med en viss försiktighet behöver
jag väl knappast särskilt understryka.
Vad så vidare trafikantskatten angår, så tvekar jag ej att rent principiellt angiva målet med den löpande) normala väghållningen vilande
på vägtrafikens direkta beskattning såsom synnerligen lockande ur såväl
skatteteknisk som trafikteknisk synpunkt. Så mycket synes mig säkert,
att en utveckling i denna riktning mot avlösandet av de väghållningsskyldigas och statsverkets utgifter för den löpande väghållningen är
önskvärd. Häri ligger icke något som helst underkännande av de många
och stora svårigheter och betänkligheter, som vid en sådan utveckling
möta. Ytterst måste denna f~åga bliva beroende på, huru snabbt trafiken genom sin naturliga tillväxt kan öka sin egen anpart i vägvä-
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sendets kostnader. Den viktigaste förutsättningen för en lycklig utveckling härutinnan är givetvis, att automobilskattemecllen icke tagas i anspråk
för något annat än rena vägändamål, en ståndpunkt som jag hoppas att
vi här i Sverige skola visa oss i stånd att hålla.
Jag har i det föregående angivit landsbygdens andel av automobilskattemedlen för innevarande år till c:a 16 milj. kr. samt dess nuvarande årliga ökning till c:a 2 milj. kr. Det löpande vägunderhållet
torde f. n. kunna uppskattas till c:a 30 milj. kr., varav i runt tal 21
milj. falla på de väghållningsskyldiga själva och 9 milj. kr. på statsverket. För att automobilskattemedlen skulle nå upp till och förmå
täcka dessa kostnader skulle således endast erfordras en tidrymd av respektive 3 och 7 år. Givetvis är detta för lågt räknat; även underhålls.kostnaderna stiga för varje år, ehuru tekniskt sett detta . bör ske i
betydligt långsammare takt och så småningom t. o. m. här och där bör
kunna vändas i sjunkande kostnader på grund av förbättade arbetsmetoder. De anförda siffrorna visa dock, att ett slutligt täckande av vägdistriktens och statsverkets kostnader för det löpande vägunderhållet
verkligen synes ligga inom möjligheternas räckvidd samt, mänskligt att
döma, även kan uppnås inorn överskådlig tid. Sträcker man sig än vidare
och kräver att bilskatten även skall täcka väghållningen i övrigt, f. n.
uppskattad till c:a 14 milj. kr. för vägdistrikten och 7 milj~ kr. för staten --- aV vilken fordran dock skäligheten kan sättas ifråga med hänsyn till den stora nyhyggnadsverksamheten . - så skjutes däremot givetvis målet rätt långt i ett dimmigt fjärran.
Är den utveckling jag här skisserat riktig - åtminstone vad den
löpande väghållningen angår --- så kan naturligtvis den frågan uppställas till diskussion, huruvida någon höjning av bilskatten är befogad
för att påskynda den skattetekniska utvecklingen. Upptages denna
fråga till prövning, vartill ju anledning kan föreligga, så bör den givetvis förbindas med en utredning, huruvida de nuvarande beskattningsformerna även äro i behov av ändring. Det nuvarande systemet för
automobilheskattningen har sin stora fördel i sin utomordentliga enkelhet, men mot detsamma kunna även vissa erinringar göras. Jag vill ej
vid detta tillfälle trötta med att beröra mer än en av dessa och den
enligt min mening viktigaste.
Mot bensinskatten hava redan från början tvenne invändningar
gjorts. Den ena erinringen innebär, att i regel all bensin, oberoende av
dess användning för vägtrafiken, får lämna skatt till vägväsendet. Motorbåtar och järnvägsvagnar med bensinmotorer, stationära dylika motorer för
andra driftändamål, flygtrafiken m. m. lämna alla sin tribut till ett ändamål,
som för dessa olika slag av motordrift noga taget är främmande. Den
andra erinringen innebär, att importskatten lämnar den svenska spriten
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skattefri och att i den mån dylik användes, vilket ju i och för sig är
högeligen önskvärt, något verkligt mått på trafikens omfattning på
vägarna icke erhålles genom bensinförbrukningen. Det lär ej kunna
förnekas, att olägenheten av dessa båda luckor i vägtrafikskatten växa
med åren. Sannolikt komma de att tillsammans med andra omständigheter så småningom framtvinga en revision av formerna för nuvarande trafikbeskattning.
Jag är ledsen, att tiden ej skäligen kan medgiva mig att gå in på
andra ekonomiska spörsmål inom vägväsendet och motortrafiken, såsom
vägunderhållets förhållande till automobilernas driftekonomi m. m., men
jag vill dock gärna, innan jag slutar, beröra åtminstone ännu ett viktigt spörsmål, nämligen frågan om konkurrensen 1nellan J·ärnvägar och
landsvägar, en fråga, som för ögonblicket är brännande över hela världen och som hos oss i dagarna aktualiserats genom en framställning
till regeringen från Svenska' järnvägsföreningen med begäran om utred·
ning angående ett planmässigt ordnande av järnvägs- och landsvägstrafiken.
Den epok, som bildas av järnvägarnas uppkomst och utveckling
till nuvarande tekniska fulländning, hör u,tan tvivel till de märkligaste
i samfärdselns historia. Hos oss har detta kommunikationsmedel förlänat våra naturtillgångar förut ej anade värden och skänkt även avlägsna trakter av vårt land del av den gemensamma kulturen. Man skall
dock ej inbilla sig, att denna utveckling under dess första långsamma
genombrottsår endast skapade nya värden, utan även då bröts under
ett segt och långvarigt motstånd värdet av många bestående förhållanden. Detta är utvecklingens gång, och om nu inför de nya, för materiell odling och ökad utveckling gynnsamma förhållanden, som skapas
av den nya motortrafiken, en del bestående värden brytas, så är detta
en akt, som kan beklagas men icke förhindras. l\Iotortrafiken erbjuder
genom sin stora anpassningsförmåga, genom sin trafik från dörr till dörr
utefter gamla kända vägar och genom sitt ringa kapitalbehov vid skapande av nya förbindelser till avlägsna eller inom trafiksvaga trakter
fördelar, vilka järnvägarna icke förmå erbjuda. Det kan icke förnekas,
att i dylika fall automobilen äger en konkurrenskraft, som sträcker
sig vida utöver vad den direkta jämförelsen mellan transportkostnaderna för de båda trafikmedlen giver vid handen. Vilja vi se sanningen
i ögonen, så få vi också erkänna, att motortrafiken redan erövrat stora,
särskilt lokala trafikonlråden, vilka inga rimliga taxenedsättningar kunna
återskänka järnvägarna.
Å andra sidan är det lika tydligt, att järnvägarna ännu inneha och,
såvitt jag kan döma, alltjämt komma att innehava en avgjord överlägsenhet, när det gäller möjligheten att till billigt pris verkställa längre
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och omfattande masstransporter av gods eller personer; de utredningar,
som i detta avseende gjorts såväl i Sverige som utomlands bestyrka
detta förhållande.
Något försvinnande av vårt nuvarande, på en hög teknisk ståndpunkt stående järnvägsväsen tror jag därför ej på. För järnvägsväsendet
i dess helhet förestår en säkerligen ej lätt brytningstid och ett och
annat företag, som saknar rotfäste i de nya förhållandena, kommer väl
även att stupa. .Men i regel komma nog, såsom jag förut varit i tillfälle att till de svenska järnvägsmännen själva framhålla, dessa män,
som hittills löst sina uppgifter på ett så hedrande sätt, att visa sig i
stånd at~ även under de nya, svåra förhållanden, som nu stunda, anpassa
sig själva och sina företag till en ny tids krav. Vad denna anpassning
måste innebära, det behöver jag knappast här erinra om. Alltjämt förenklade driftformer, vilka i lokaltrafiken gärna taga motortrafiken i sin
tjänst, bildande bland våra små, orimligt splittrade enskilda järnvägsföretag av större trafikenheter med tillvaratagande av alla de fördelar
för administration och drift, som detta innebär, samt i övrigt ett fortgående på den besparingens väg, som järnvägarna redan med så stor
framgång slagit in på, skall' säkert hjälpa järnvägsväsendet över de svårigheter, som nu te sig hotande. Kunna härvid statsmakterna stödja
dessa strävanden till konsolidering av järnvägsdriften för längre och
större transporter, kommer säkert denna medverkan att gärna lämnas.
På åtgärder, som avse att i någon högre grad administrativt reglera konkurrensen tror jag icke. Emot en utveckling, som innebär rtya
och bekvämare trafikmöjligheter, varken kan eller bör man resa hinder
av restriktiv art. Svårigheterna att klart och objektivt bedöma var
gränsen ligger för de fördelar, som den nya motortrafiken ·kan bereda,
äro härför allt för stora.'
Samfärdsel är liv l Trafikvägarna äro samhällets ådror, på vilka
trafiken som en livgivande ström silar ut till nya möjligheter och skänker kraft till ny produktion. Trafik föder trafik! Jag är viss på att
motorismen kommer att bliva ett nytt hjälpmedel för vårt folks utveckling och jag är lika viss på att järnvägarna ännu ha stora uppgifter att
fylla och i sina nya anpassade driftformer komma att stimuleras härav.
Ett gott och trafikdugligt vägnät i förbindelse med ett enhetligt och
ekonomiskt väl administrerat nät av järnvägar skall för vårt lands vidkommande säkerligen ännu en gång bekräfta betydelsen för vårt folks
materiella och andliga utveckling av goda och rikliga kommunikationer.
Härefter yttrade sig:
Greve G. Lagerbjelke: Då ingen annan begärt ordet men någon väl
skall börj a, vill jag med några ord beröra frågan om motortrafikens konkur-
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rens med våra Jarnvägar. Det var med stor tillfredsställelse jag hörde, att
herr statsrådet i slutet av sitt föredrag tog upp också den frågan till behandling. Jag måste dock säga, att jag knappast kan dela herr statsrådets
optimism i fråga om framför allt de enskilda järnvägarnas förmåga att bestå
i konkurrensen med motortrafiken. Jag vill ingalunda förneka, att icke motortrafiken även kan kon1ma att tillföra järnvägarna en hel del trafik, lika litet som att järnvägarna genom bättre anpassningsförmåga kunna bliva mera
konkurrenskraftiga; men denna anpassning tager tid och kräver medel, som
icke alltid kunna anskaffas. Intill dess så skett, befinner sig större delen av
våra enskilda järnvägar i en synnerligen brydsam situation.
.
Jag är såsom riksgäldsfullmäktig mer än många andra i tillfälle att
konstatera dessa svårigheter. Som bekant har svenska staten i stor utsträckning lämnat lån till enskilda järnvägar för att möjliggöra deras anläggande.
De enskilda järnvägarna hade redan för några år sedan om icke i regel så
dock till avsevärd del kommit i en mycket svår ekonomisk ställning till följd
av åttatimmarsdagens införande och den löneökning, som blev en följd av de
svenska statsjärnvägarnas höjda personallöner. Dessa svårigheter ha efter
hand i någon mån kunnat avhjälpas genom åtgärder, som för övrigt till icke
obetydlig del gått ut över trafikanterna, bl. a. genom höjda taxor. Men nu
hava nya svårigheter uppkommit med minskad trafik till följd av automobiltrafiken. De enskilda järnvägarna ha också allt mera blivit oförmögna att
göra rätt för sina lån genom erläggandet av ränta .och amortering. När
denna oförmåga framkommer i de enskilda järnvägsbolagens skrivelser till
riksgäldskontoret, anföres såsom verkande orsak härtill så gott sonl undantagslöst konkurrensen med automobilerna.
Jag vill gärna medgiva, att ett så utomordentligt gott trafikmedel som
lTIotortrafiken icke för framtiden kan mer eller mindre inskränkas till förmån
för järnvägarna, men nog synes det mig ändå vara rimligt, om man åtminstone under någon övergångstid sökte hjälpa de enskilda järnvägarna i konkurrensen. Statsrådet Meurling ansåg, att det skulle vara snart sagt omöjligt
att genom administrativa restriktioner åstadkomma något i det avseendet. I
varje fall skulle det vara förenat med stora svårigheter och även, om jag
uppfattade honom rätt, vara obilligt. J ag tillåter mig dock ~.tt i det avseendet hysa en något annan uppfattning . Jag föreställer mig, att administrativa restriktioner skulle åtminstone tills vidare vara möjliga och även nyttiga.
Man får i detta avseende icke blott tänka på de enskilda järnvägarnas privata synpunkter, utan det får väl även anses vara ett allmänt nationalekonomiskt intresse för hela landet, att icke en avsevärd del av våra enskilda järnvägar helt enkelt går under.
Civilingenjör G. Dahlberg : Statsrådet Meurling framhöll inledningsvis,
att han endast komme att beröra frågor av särskild vikt, och det är ju också
klart, att ett spörsmål så omfattande som detta måste innefatta en oändlig
mängd av större eller nlindre synpunkter, som man icke alla kan taga med
i ett föredrag. Jag skall för min del såsom vägtekniker söka ytterligare belysa frågan ur några synpunkter, som jag tror äro av betydelse.
Jag ber då först att få rikta uppmärksamheten på en fundamental fordran, som man numera anser sig böra ställa på ett tidsenligt vägprogram,
nämligen att man skall söka åstadkomma största möjliga längd av sammanhängande vägar aven typ, som så nära som möjligt överens-
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stämmer med re spek ti ve bygders u tvecklingsm öj l igheter .. Ett vägprogram bör därför i sig upptaga de medel, som erfordras för att giva vägtrafikanterna möjlighet att med tillbörlig grad av säkerhet och bekvämlighet
kunna företaga sina resor icke blott på en kort bit av vägnätet, huvudvägen,
där vägen kanske är i gott skick, utan även på övriga delar av vägnätet.
Det kan ju tyckas som om en sådan grundsats vore så enkel, att den icke
behövde särskilt framhållas, men i själva verket har den på luånga håll och
även i vårt land varit ganska omstridd. I Amerika deklarerade för icke så
länge sedan åtskilHga stater en ny ställning just till denna sida av vägfrågan.
Man hade nämligen funnit, att alltför stora kostnader lagts ned på vissa huvudvägar, under det de övriga vägarna helt eller också i stor utsträckning
blivit försummade.
När n1an emellertid i praktiken skall försöka genomföra denna grundsats om åstadkommande av största möjliga vägnät, anpassat efter utvecklingsmöjligheterna, finner man sig stå inför betydande svårigheter på grund av
de stora kostnader, detta medför. Ute i våra vägdistrikt söker man givetvis
att hålla uttaxeringen per vägfyrk så låg som möjligt, och man vill ogärna
gripa till upplåning.
Jag vill emellertid för att icke missförstås framhålla, att vi i vårt land
även ha ett ganska stort antal huvudvägar, som befinna sig i ett sådant
skick, att det behövs en ganska betydande kapitalinvestering för att de på
ett ekonomiskt sätt skola kunna fylla trafikbehovet. Skall man nu bygga ut
huvudvägarna och samtidigt i lämplig omfattning även sörja för en god väghållning på sidovägarna, kommer detta givetvis att resultera i ett n1ycket
stort behov av kapital. Vägdistrikten komma att hålla emot så mycket som
möjligt. De äro icke vana vid dessa kapitalbehov och vilja icke låna, men
samtidigt är behovet aven förbättring av vägarna oavvisligt.
För att man under sådana förhållanden skall kunna komlua till ett gott
resultat, är det först och främst nödvändigt, att man söker utnyttja alla de
möjligheter, som ligga i en tekniskt välordnad väghållning. Vägtekniken
har gått oerhört framåt och nått en mycket hög grad av fulländning, och vi
ha även här i landet försökt att i görligaste mån tillägna oss densamma.
Om man emellertid vill deklarera fullt ärligt, måste man nog säga, att den
organisation av väghållningen, som vi f. n. ha här i vårt land, icke ligger
så väl till och är ordnad på ett sådant sätt, att man lyckas få ut det bästa
möjliga resultatet av tillgängliga medel. I utlandet och särskilt i de stora
kulturländerna däremot har man hunnit ganska långt på detta område. Man
rör sig emellertid där med större ekonomiska förhållanden, trafiken är många
gånger större och tvånget följaktligen också större att äga en god organisation för väghållningen. Våra vägstyrelser kunna icke, även om man ger dem
allt lovord för deras omsorg om ekonomien och deras önskan att göra det
bästa möjliga, tillerkännas den tekniska kompetens, som borde förefinnas. Så
länge förhållandena äro sådana, äro vi i viss n1ån handikappade på detta
område. Länsstyrelserna och vägstyrelserna hava visserligen till sitt förfogande ställda s. k. vägtekniska sakkunniga såsom rådgivare, och det förekomn1er även viss kontroll i övrigt av de arbeten, som utföras med statsbidrag, men mellan de möjligheter, som skapas av denna tekniska tillsyn} och
behovet av att bättre utnyttja den moderna vägtekniken förefinnes ännu ett
ganska stort avstånd, som snarast möjligt borde minskas. Hur detta skall
ske, därom äro meningarna rätt så delade, men att det måste bliva en för-
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ändring på detta område, måste man erkänna icke blott, om man ser saken
såsom vägtekniker, utan även ur vägtrafikanternas intresse.
Då man har att fördela statsbidrag till så stora belopp, som herr statsrådet nämnde, använder man såväl i vårt land som i många andra länder i
stor utsträckning de resultat, som framkomma ur trafikräkningarna. Dessa
räkningar företagas i omfattande utsträckning och med beaktande av många
olika synpunkter, 111en man torde nog göra klokt uti att icke alltför mycket
ensamt stödja sig på deras resultat, ty de ge icke hela bilden av det verkliga bebovet. En väg kan kanske icke uppvisa något särskilt stort trafikresultat - räkningen kan ju också ha skett vid en olämplig tidpunkt - men
vägen kan ändå ha stort behov av ytterligare vägbidrag, därför att den på
grund av sin dåliga beskaffenhet icke har möjlighet att ens bära den trafik,
som redan finnes och helst undvikes av denna. Det är kanske också svårt
att komma åt grus för denna väg, under det att en annan väg, som får
statsbidrag, har lättare att få tag i sådant. Under sådana förhållanden får
nog icke hela bedömandet av vägfrågan baseras på trafikräkningarna, utan'
det finns också en mängd andra förhållanden, som böra tagas i betraktande.
I första hand bör naturligtvis utbyggnaden aven väg baseras på den trafik,
som behöver använda vägen i form av genomgångstrafik, och på den lokala
trafik, som samn1anhänger med bygdens utvidgningsmöjligheter. Blir en vägsträcka hållen kort i avseende å statsbidrag och är den dessutom svår att
underhålla, kan det ju faktiskt bli så, att därvarande bygds utveckling i ej
så liten grad hindras. Att sålunda alltför mycket eller uteslutande lita på
trafikräkningarnas resultat kan från många synpunkter icke anses vara riktigt. Jag vill härmed ingalunda hava sagt, att en sådan allmän praxis har
använts, utan man har nog sökt taga hänsyn även till andra omständigheter.
När statsbidrag skola lämnas till de olika länen, ha ju också respektive länsstyrelser både rättighet och skyldighet att ange de särskilda synpunkter, som
de anse betydelsefulla.
För att nu sammanfatta vad jag här nämnt om statsbidragen skulle jag
vilja säga, att det föreljgger mycket stora svårigheter att komma till en rättvis och i övrigt fullt riktig fördelning av vägmedlen, och detta är nog också
en av de svåraste frågor, som man kommer att få att göra med. Det borde
också vara klart, att man icke kan komma till något gott resultat härutinnan,
om man icke också län för län skaffar sig den rätta överblicken över hela
vägfrågan. Om man blott detaljbehandlar en vägsträcka här och en annan
där i länen, kan fördelningen av medlen aldrig bliva sådan, att man av dem
får ut det bästa möjliga. Jag vill i detta sammanhang erinra om att kommunikationsdepartementet på sin tid för respektive länsstyrelser framhållit behovet av att man såvitt möjligt skulle skaffa sig så kallade flerårsplaner ,
om ock blott i schematisk form, genom vilka vägfrågan för varje län rullades upp i sin helhet. Först när sådana flerårsplaner blevo fran11agda, hade
man möjlighet att få ett närmare grepp på frågan, hur vägmedlen skulle fördelas. Jag skulle vilja passa på tillfället att rikta en förfrågan till herr
statsrådet, i vad mån denna regeringens anmodan har hörsammats, och om
så icke är fallet, om tanke föreligger att åter taga upp saken. Jag tror, att
denna sak verkligen har mycket stor betydelse för hela vägfrågans riktiga
bedömande.
Vad slutligen beträffar frågan om konkurrensen mellan järnvägarna
och landsvägarna, är det ett synnerligen svårbehandlat spörsmål. I ut-
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landet har denna fråga också varit synnerligen brännande, men man" har där
kommit något längre än vi. Särskilt vad Amerika angår tycks man ha hunnit över den besvärliga punkt, då man så att säga icke vet på vilken fot
nlan skall stå, OlD man skall hjälpa eller icke hjälpa det ena eller andra trafikluedlet. Man har där även på järnvägshåll kommit till den insikten, att
vägtrafiken är ett sådant komplement till järnvägstrafiken, att man icke har
någon anledning att alltför mycket ställa sig i opposition mot densamma.
Frågan är emellertid synnerligen diskutabel, och jag tror, att i stort sett
detta spörsmål måste tagas upp fall för fall, ehuru det nog finnes en hel
del viktiga synpunkter, som äro gemensamma för hela frågan.
Direktör A. Nereil: Då jag tycks vara den ende närvarande av Svenska
järnvägsföreningens styrelse, "skall jag be att med några korta ord få motivera tillkomsten av den skrivelse, som nyligen ingivits från denna förening
till regeringen och som herr statsrådet apostroferade i sitt föredrag.
Jag vill till en början framhålla, att det var i djup känsla för det allvarliga läget vid de enskilda järnvägarna, som denna skrivelse avlämnades.
Vi kämpa dagligen med stark konkurrens och stora svårigheter i alla avseenden till följd av automobiltrafiken. Vad vi särskilt ha velat framhålla för
regeringen i denna fråga har varit, att vi önska, att när järnvägarnas och bilarnas konkurrensförnlåga bedömes och deras inbördes förhållanden avgöras,
vi skola kunna räkna med verklig likställighet i avseende å omkostnaderna
för driften. Vi hysa nämligen starka tvivel på att automobiltrafiken själv
verkligen betalar sina egna kostnader utan att dessa till stor del falla på det
allmänna. Det var därför med stor tillfredsställelse som jag i afton hörde
av herr statsrådet," att han ansåg det vara principiellt riktigt, att automobilerna verkligen skola betala också den del av underhållskostnaderna för vägarna, som nu direkt vilar på allmänheten. Vi hålla före, att automobiltrafiken för närvarande är en snyltgäst på det allmännas bekostnad. I fråga om
vägunderhållet bör även bemärkas, att även järnvägarna betala vägskatt och
således med sina· skatter bidraga till att hålla sina konkurrenter under
armarna.
Beträffande den koncessionerade biltrafiken anse vi vidare, att likställighet i trafikerings- och taxeskyldigheter bör gälla för järnvägar och för auto..
mobiler. Det är naturligtvis - som också herr statsrådet yttrade - fullkomligt otänkbart, att landet kan undvara järnvägarnas tjänster. Automobilerna kunna icke taga toppbelastningen vare sig i fråga om person- eller
godstrafiken. "De kunna varken taga förortstrafiken eller massgodset. Vad
den första beträffar är det ju så, vilket kraftigt framhölls i denna förening
för ett par år sedan, att järnvägarna äro skyldiga att tillhand~hålla månadsbiljetter till särskilt reducerade priser, vilket icke automobilerna äro. De ha
ju ingen annan taxa än den, som gäller för enkla resor. Gentemot järnvägarna säger det allmänna, att det är ett socialt synnerligen betydelsefullt intresse, att taxan för månadsbiljetter hålles på en låg nivå och att järnvägarna
få taga ut vad som fattas av de trafikanter, som resa mera sporadiskt. Ja,
men de trafikanter, som resa sporadiskt, använda bilarna. Vi få till slut
kanske bara resande å månadsbiljetter kvar. Följden blir den, att en vacker
dag måste vi säga, att vi måste höja priset för dessa, eftersom förutsättningarna för den låga taxan ha undanryckts oss.
På samma sätt blir" det med den tunga godstrafiken, när styckegodstra-
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fiken tas ifrån oss. Den merinkomst, som vi skulle ha av den senare, måste då
tagas ut på den tunga trafiken, och följden blir den) att vi icke längre kunna
tillgodose näringslivet med avseende·å billiga tariffer för det tunga godset.
Vi anse vidare, att för att man skall ge koncession åt en ny automobillinje, bör den fylla ett verkligt trafikbehov. Ingen från järnvägarnas sida
opponerar sig mot en automobillinje, som går vinkelrätt mot järnvägen och
tjänar som tillfartsled. En sådan linje taga vi tacksamt emot. Frågan är
emellertid, om det kan anses vara riktigt, att en omnibuslinje får koncession
på en sträcka fullkomligt parallell med järnvägen, där vederbörande omnibussar icke ens gå på tider, då det är en lucka mellan tåglägenheterna,
utan de faktiskt följa de tåg som gå och då sålunda inga nya resemöjligheter skapas för trafiken genom den nya omnibuslinjen.
Jag vill även påpeka de olika ansvarsbestämmelserna gentemot trafikanterna. Det är ju icke tal om annat än att vid järnvägsolyckor järnvägarna
till det yttersta nlåste vara betalningsskyldiga gentemot allmänheten och att
de även fullgöra denna skyldighet. Vid automobilolyckor finns det däremot
icke den minsta säkerhet för att en skadad resande av bilägaren kan få ut
den skadeersättning, han aven domstol kan tilldömas.
Vidare är det icke väl sörjt i avseende å kontrollen över den offentliga
automobiltrafiken. Bilarnas tillåtna lastförmåga och hastighet överskridas så
gott som dagligen. Tillståndsbevis för yrkesil1ässig t~afik finnas icke alltid
för dem sonl köra och icke heller för alla lastautomobiler, som användas i
dylik trafik. Jag tror, att därvidlag rätt mycket vore att göra för vederbörande tillsynsmyndigheter.
Det har talats om att· järnvägarna borde anlägga sin trafik med hänsyn
till de nya krav, som ställas på dem, därest de framgångsrikt skola kunna
bestå i bilkonkurrensen. För de flesta järnvägar är det mycket svårt att
kunna genomföra de otvivelaktigt många besparingsåtgärder, som stå till buds,
och att använda sig av den utveckling i olika avseenden) som tekniken på
de sista åren medfört. Det fattas nämligen pengar. En kreditgivare måste
ju ha mycket stort förtroende för räntabiliteten både för företaget som sådant och för de anordningar, som föreslås. Kunde därför något från statens
sida göras för underlättande av järnvägarnas· modernisering, skulle järnvägarna
komma i stor tacksanlhetsskuld.
Med tillfredsställelse skall jag emellertid be att av herr statsrådets föredrag på mina kollegers och egna vägnar få annotera, att herr statsrådet
lovade se till i vad mån det vore statsmakterna möjligt att hjälpa järnvägarna i den svåra ekonomiska strid, de föra. Det är dock i detta fall rätt
stor fara i dröjsmål.
Byråchefen Bertil Nyström: Jag skall be att för ett par ögonblick få
ta uppmärksamheten i anspråk för en speciell fråga, som kanske ligger en
• smula på sidan om inledningsföredraget, men som likväl står i ganska direkt
samband med vägfrågan. Det gäller de så att säga sociala konsekvenserna
av den stora vägreformen. .Jag tänker därvid icke så mycket på väg b y g gn ad s arbetarna, ty deras sociala problem är ju endast en sida av järnvägsbyggnadsarbetarnas problem, som förnämligast knyter sig. till inkvarteringsoch provianteringssvårigheter vid nyanläggningar i ödebygder. Utan vad jag
vill fästa uppmärksamheten på är, hur denna stora reform av vägväsendet,
som statsrådet Meurling skildrat ur ekonomiska och förvaltningstekniska syn8-26390.
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punkter, givit upphov till ett särskilt socialt problem beträffande de arbetare,
som syssla med vägunderhållet och de smärre ombyggnader, som äro
nödvändiga för att omlägga de gamla för hästtrafik avsedda vägarna för
motortrafiken.
På naturaväghållningens tid existerade knappast någon sådan social fråga.
Arbetet utfördes av jordbrukarna och deras arbetare, som betalades med
lantarbetarlöner. Nu har emellertid, som statsrådet Meurling påpekade, 75 %
av vägunderhållet övertagits av vägkassorna, och inom kort kommer nog allt
underhåll att läggas på dem. Följden har blivit, att dessa vägarbetare från att ha
varit anställda hos de naturaunderhållsskyldiga nu under vägstyrelserna samlas i
arbetslag om kanske 2 o a 3o man, vilka bilda" ett· tillräckligt underlag för
en fackförening. Detta har också observerats från fackföreningarnas sida,
närmast från Svenska väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet. Detta har
flerstädes i landet organiserat vägarbetarefackföreningar, vilka framkommit
med krav på kollektivavtal och väsentligt höjda löner.· Kollektivavtalsfrågan
har här liksom på andra områden, då denna avtalsform bryter sig fran1,
givit anledning till föreningsrättsstrider, men de ekonomiska konsekvenserna
äro viktigare.
De lönekrav, som framföras, äro mycket växlande, men i regel tycks
man sikta på de löner, som betalas till grovarbetare i landsbygdens industriföretag. Enligt tillgängliga statistiska uppgifter utgöra dessa löner i genomsnitt 80 a 90 öre i timmen eller ungefär dubbelt så mycket som lantarbetarlönerna, som ligga vid 45 a 50 öre. Dessa lönekrav ha naturligtvis stött
på motstånd hos arbetsgivarna och motståndet har underlättats därigenom, att
det nu även på landsbygden mångenstädes finns överflöd på arbetskraft. Man
har emellertid träffat åtskilliga uppgörelser om en timlön av 60 a 7 o öre,
således i alla fall inemot 5o % över lantarbetarlönerna. Jag har velat fästa
uppmärksamheten på detta, därför att jag förmodar, att det nlåste ha .vissa
konsekvenser för de kostnadsberäkningar, som ligga till grund för vägunderhållskostnaderna, och som väl i regel torde vara kalkylerade efter jordbrukets
arbetspriser.
Viktigare kanske ändå än den rena lönefrågan är, att här håller på att
bildas en ny stor grupp av arbetare i det allmännas tjänst med alla därav
följande vanskliga problem. Hur .många arbetare det är kan man icke för
närvarande säga, men om man räknar med så låga tal som 2 o a 3o man
per vägdistrikt, kommer man upp till en minimisumma av 8 000 il I I 000
man. Det är en icke så liten siffra, om man besinnar, att hela antalet befattningshavare, som landstingen sysselsätta vid alla sina sjukvårdsinstitutioner
o. d., utgör c:a 7 000.
Problemet hur lönerna skola bestämmas för denna nya grupp av arbetare
i allmän tjänst blir givetvis vanskligt. I äldre tider fastställdes ju lönerna
av förvaltningen, men man har numera alltmera gått över till marknadslönens
princip, d. v. s. att man skall betala ungefär detsamma som privata arbetsgivare. Hur skall man emellertid kunna göra detta här, när hela vägväsendet
övertas av det allmänna och man icke har någon jämförelsepunkt? Den
tekniska omläggningen av väghållningen har alltmera gjort vägarbetarna till
yrkesarbetare, som icke blott måste kunna sköta korp och spett, spade och
skottkärra, utan också ganska komplicerade väghyvlar, vägvältar och andra
invecklade, delvis motoriserade redskap. Dessa vägarbetare anse sig tillhöra en särskild arbetargrupp med rätt att ställa sina speciella lönekrav. Vid
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dylika arbeten har vidare jordbrukets tiotimmarsdag merendels' övergått till
åttatimmarsdag med därav följande konsekvenser för lönesättningen.
Jag har velat beröra den sociala sidan av vägfrågan, därför att denna
'säkerligen kommer att göra sig påmint under den närmaste framtiden. Hur
den skall kunna lösas, kan man givetvis icke säga nu. Möjligen kan man
tänka på att liksom i vissa delar av Tyskland göra en del av vägarbetarna
till vägvakter av delvis samma tjänstemannatyp som banvakterna.
För Nationalekonomiska föreningens medlemmar bör det emellertid vara
av intresse att se, hur en i och för sig nödvändig och rationell ekonomisk
onlläggning kan ge upphov till en ganska intrasslad social fråga.
Major C. J. Insulander: Såsom tjänstenlan under många år i ett av
våra väg- och vattenbyggnadsdistrikt har jag haft tillfälle att lära känna
frågan om automobiltrafiken och dess undan för undan fortskridande tillväxt
på nära håll och å tjänstens vägnar. Under de sista åren har många gånger
särskilt spörsmålet om förhållandet mellan järnvägs- och automobiltrafiken
tagit min uppmärksamhet i anspråk. ·Tydligtvis komma på många håll, särskilt för de mindre enskilda järnvägarna, mycket stora svårigheter på grund
av inom trafikområdet tillkommande automobillinjer att möta. Järnv'ägarna
ha visserligen i en del fall även gagn av automobiltrafiken, i de fall den
tillför dem trafik, men i allmänhet lida de mycket stort avbräck genom densamma, och dessa svårigheter komma nog i framtiden· att visa sig ännu
mycket större än hittills. Det gäller under sådana förhållanden att tillse dels
vad järnvägarna själva kunna vidtaga för åtgärder, dels vad myndigheterna
kunna göra för att reglera förhållandena.
De åtgärder, som järnvägarna kunna vidtaga, äro av flera olika slag.
D·en kanske mest framträdande på sista tiden har varit personalinskränkning, som det i förvånande stor utsträckning lyckats att genomföra. Man har
även sökt åstadkomma motorvagnstrafik på banorna, men detta har ännu så
länge mött .bestämda tekniska och ekonomiska svårigheter. Vi kunna icke
säga, att detta problem är löst. De vagnar, som äro billiga i drift, äro
i stället dyra i anskaffning och vice versa, men enligt uppgifter från sakkunnigt håll lär frågan om driftbilliga anordningar för motorvagnstrafik nu
stå så nära sin lösning, att man inom den allra närmaste framtiden torde
kunna erhålla motorvagnar, som äro billiga såväl i drift och underhåll som
i anskaffning.
Vidare kunna järnvägarna själva anordna automobillinjer, som tillföra
dem trafik vid de olika stationerna, och slutligen kunna de arbeta på justeringar av taxorna m. m.
Vad myndigheterna beträffar, närmast Kungl. Maj:t och länsstyrelserna
samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, förefaller det mig, att de icke böra
blott låta utvecklingen' ha sin gång, utan att de böra söka leda denna utveckling väl. Naturligtvis får man icke söka. stoppa en utveckling, som icke
låter sig hejdas, men man bör kunna tillse, att icke en hel nlängd onödiga
eller olämpligt ordnade företag framkomma. Ofta blir det tydligen mycket
svårt att rätt bedöma förhållandena, men dessa svårigheter får man finna sig
i. Lyckas man icke den ena gången, vinner man dock erfarenhet och vet
bättre till en annan gång. ·Det förefaller mig, att då ansökan om inrättandet aven ny automobillinje kommer fram, skola vederbörande myndigheter
i alla de fall, då saken berör en järnväg närmare, också låta denna järnvägs
förvaltning yttra sig om saken, så att den blir i tillfälle dels att avgiva det
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genmäle, den finner behövligt, dels att själv föreslå eventuella åtgärder till
samma trafikbehovs fyllande, vilket många gånger kan tillgodoses genom
järnvägens egen försorg. Man har exempel på att, då en järnväg och en
landsväg gått· parallellt tnellan tvenne orter, ansökningar om inrättandet av
automobiltrafiklinjer ibland ha beviljats och ibland avslagits. Länsstyrelserna
kunna naturligtvis icke alla bedöma saken på samma sätt, utan måste alltid
komma att handla mera individuellt.
Här har också talats om att automobilerna icke själva betala alla de
omkostnader, som de borde betala. Jag vill i det avseendet särskilt omnämna en sak. Vissa tunga auton1obiler skada vägarna så mycket, att detta
icke alls kan betalas med de automobilskattemedel, som de ju alltid få bidraga med. Det inträffar ofta, att vid överskridandet aven viss viktgräns,
som givetvis är olika i olika fall, vägen med sitt bärlager brister sönder,
särskilt under olämpliga årstider. Bland dessa för tunga automobiler befinna
sig ofta nog just de omnibussar, som konkurrera med järnvägarna.
Man bör naturligtvis också på allt sätt undvika att i opåkallade fall
möjliggöra för en omnibuslinje att komma till, när trafikbehovet i alla fall
kan fyllas av järnvägen själv eller genom åtgärder, som kunna ordnas av
järnvägen. Det måste nämligen anses ekonomiskt oriktigt att lägga ned
pengar både på en järnväg och på en omnibuslinje med det resultatet, att
ingendera bär sig, när det i annat fall skulle vara möjligt för det ursprungliga företaget, järnvägen, att bära sig.
Civilingenjör E. Nordendahl : I Förenta Staterna, där nu finnas icke
mindre än 2 ° miljoner automobiler, har naturligtvis också den fråga uppstått, vem som skall betala de enorma kostnader för vägväsendet, som den
stora biltrafiken har medfört. Man har där alltmera kommit in -på den
tankegång, som herr statsrådet vidrört, nämligen att man skall låta trafikanterna bidraga i avsevärd grad. Detta har skett genom att lägga skatt på
bensin. Från att trafikanterna år 192 I erlade ungefär I I % av underhållskostnaden, har man år 1924 kommit upp till ett bidrag från dem av omkring 40 %, och detta procenttal synes fortfarande vara i stigande. Sannolikt sammanhänger procenttalets ökning därmed att, såsom herr statsrådet
också påpekade, vid en livlig trafik och förbättrade underhållsmetoder stiger
vägunderhållskostnaden icke i samma grad som trafiken.
Vad beträffar förhållandet mellan järnvägs- och automobiltrafik synes
man i Amerika ha kommit över de värsta svårigheterna för järnvägarna, och
åtminstone för de större järnvägarnas 'vidkommande synas förhållandena hava
stabiliserat sig. Man har inrättat sig för en minskning av persontrafiken
genom att draga in tåg och på annat sätt förenkla driften. Genom att järnvägarna dessutom själva hava inrättat omnibuslinjer, som tillföra dem trafik,
hava förhållandena icke utvecklat sig. så ogynnsamt, som man för några år
sedan befarade. Det är väl att hoppas, att förhållandena på detta område
även i Sverige så småningom skola rätta till sjg utan några ingripande åtgärder från myndigheternas sida.
Vad som emellertid är förvånande är, att statsmakterna, med järnvägarnas svårigheter för ögonen, fortfarande ganska rundhänt dels själva
bygga nya järnvägar, dels lämna ut avsevärda statslån till dylika nybyggnader.
Jag tänker därvid speciellt på Ostkustbanan, där man lär ha lagt ned statsmedel till bortåt 35 milj oner k~onor.
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Det har förvånat mig, att den fråga, som byråchefen Nyström vidrörde,
nämligen vägarbetarnas ställning, icke tidigare kommit på tal. Det är otvivelaktigt, att här uppväxer en mycket sto"r arbetarkår, som förr eller senare
kommer att organisera, sig och framkomma ~ed krav på fast anställning med
relativt höga löner och andra förmåner i form av pensioner o. dyl. Det är
givetvis mycket svårt att göra en uppskattning av denna kårs storlek. Jag
såg i dag en uppgift från Narge, att man där har 8 000 a 10 000 vägarbetare.
Detta ,ger anledning att antaga, att vi här i Sverige skola komma upp till
en kår av storleksordningen 20 000 man. Nu kan man visserligen tänka sig,
att i Sverige en stor del av denna arbetarkår kommer att bestå av de gamla
naturaunderhållarna, som på lediga stunder ägna sig åt vägarbete och utföra
samma arbete som förut fastän med hjälp av maskiner och under teknisk
ledning. Jag tror dock, att det är all anledning att ha uppnlärksamheten
riktad på denna punkt.
Det har emellertid förvånat mig, att man icke i större utsträckning än
som hittills skett använt sig av entreprenadsystem för vägunderhållets fullgörande. En del städer försöka ju länlna bort så, mycket arbete som möjligt
på entreprenad för att slippa ifrån besvärligheterna av att hålla en .stor fast
arbetarkår. En entreprenör får kanske betala sina arbetare några ören mera
i timmen. Men man får vid entreprenadsystem en rörligare arbetarkår, som
kan växla yrke allt efter årstider och tillgång på arbete. Med en allmän övergång till entreprenadsystem skulle man också, kunna avhjälpa en annan betänklig brist i det svenska väghållningssystemet, nämligen det ringa inflytande,
som tekniken har, icke så mycket på vägbyggandet, som fastmer på vägunderhållet. Jag tror därför, att det vore önskligt, -att vägstyrelserna både
ur denna synpunkt och med hänsyn till arbetarfrågan ställde" sig mera välvilliga till entreprenadsystemet än vad de hittills gjort.
Byråchefen C. Kuylenstierna: Den omständigheten, att herr statsrådet
i sitt föredrag ägnade ganska mycket utrymme åt skattefrågan, medan denna
däremot endast obetydligt berörts i den följande diskussionen, föranleder
mig att lämna en del små randanmärkningar till några av de synpunkter,
som framhöllos i inledningsföredraget
Det finns, såvitt en skattetekniker kan se, ingen lnöjlighet att utfinna
en objektiv grund för bedömandet' av vad som skall vara rättvist beträffande
vägbeskattningen. Detta gäller naturligtvis i rätt stor utsträckning även andra
skatter än vä.gskatten. Det vill dock förefalla, som om man skulle' kunna
göra gällande, att på vägbeskattningens område ett visst utrymme bör kunna
lämnas åt den s. k. intresseprincipen, även om man i övrigt icke är benägen
att godtaga denna princip såsom grundval för den kommunala beskattningen.
Detta torde lättast åskådliggöras genom det exenlplet, att en rent privat väg,
som anlagts aven enskild per'son till hans egen förmån, övergår till att vara
en allmän väg. Sådant har ju förekoIDlnit under den historiska utvecklingen,
ty de flesta av våra vägar ha från början varit enskilda men sedan övergått
till det allmänna. Vägarna hava alltså tillkommit på bekostnad av enskilda
personer, som också ha betalat underhållet och funnit detta med sin fördel
förenligt. När en sådan väg en vacker dag blir allmän, förefaller det rimligt,
att samma personer fortfarande skola lämna bidrag till vägens underhåll.
Att sedan bestämma, hur stort det intresse är, som den enskilde' har av vägen,
är naturligtvis mycket svårt för att icke säga omöjligt, men det gäller här ett
l
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så rent ekonomiskt företag, att det synes naturligt, om kostnaderna för vägväsendet fördelas efter sådana grunder, som i huvudsak gälla i fråga om
ekonomiska företag.
Följden av vad jag nu sagt skulle möjligen kunna bliva, att man medger
det rimliga i att exempelvis fastigheter deltaga i skattebördan mera, än övriga
beskattningsföremål. Hur mycket mer de böra deltaga är naturligtvis. i så
fall den svåra frågan.
Möjligen finns det emellertid en fast punkt i detta problem, som kan
tjäna till någon ledning vid bedömandet av frågan, och det är den omständigheten, att en vägskatt, som sedan länge har vilat på jorden, för länge
sedan är amorterad. Den har ingått som en driftkostnad för jordbruket, vars
räntabilitet har beräknats med hänsyn härtill. Fastighetsvärdena ha bestämts
bland annat med hänsyn till' denna omkostnad. Om man toge bort den
omkostnad, som förut har funnits, innebure detta uppenbarligen en present
just till de fastighetsägare, som för ögonblicket inneha fastigheterna, ty fastigheternas saluvärden' skulle omedelbart ökas med skatteminskningens kapitaliserade belopp.
Man frågar sig då, hur det egentligen förhåller sig med vägskattebördan,
och om den på detta sätt har amorterats. I det avseendet finnas en del
uppgifter, som kunna vara rätt intressanta. En omständighet är den, att
jordbruksfastigheternas relativa andel av vägskattebördan under de sista årtiondena i betydande grad har minskats. Före år 189 l buro jordbruksfastigheterna hela vägbördan. Sedan fingo även annan fastighet och inkomst del
av denna börda. År 1919 betalade sålunda inkomsten - de beskattningsföremål, som icke äro fastigheter - 37,7 % av vägskatten. År 192 l hade
detta procenttal stigit till 50,4 för att sedan sjunka till för närvarande omkring 35. Det kan ju synas vara en ganska egendomlig utveckling, att just
de allra sista åren medfört en sänkning av vägskattebördan för inkomsten i
jämförelse med fastigheterna och alltså en ökning för de senare. Detta sammanhänger elnellertid med genomförandet av kommunalskatteprovisoriet år
1920 och de då införda skattefria avdragen, som föranledde en kraftig förskjutnig av vägskattebördan över på fastigheterna.
Man kan nu antagligen med visst fog göra gällande, att den skattebörda, som före år 192 I åvilade jordbruksfastigheterna, i stor utsträckning
blivit amorterad. Om däremot den ökning av skattebördan, som inträffade
efter detta år, har blivit amorterad, vill jag lämna därhän, ty under perioden
därefter har man nog räknat med att vägskatten skulle minskas för jordbruksfastigheterna. En annan omständighet, som här inverkar, är naturaväghållningens avskaffande, varigenom skattebördan antagligen blivit större för jordägarna. Detta har också skett under de allra sista åren, och den övervältning av skattebördan på jordägarna, som på detta sätt har ägt rum, kan
nog icke heller anses vara amorterad. Beträffande den skatt, som icke kan
anses våra amorterad, har man naturligtvis all anledning att taga i övervägande, huruvida det kan vara riktigt att låta den vila på jordbruksfastigheterna, för såvitt man icke kan motivera detta med hänsyn till intresseprincipen. Lägga vi nämligen på en ny skatt, innebär ju detta en sänkning
av fastighetsvärdena just för de nuvarande ägarna, enligt det betraktelsesätt,
som jag nyss tillät mig att tillämpa.
Jag har anfört detta, därför att det ligger litet vid sidan om de synpunkter, som herr statsrådet framhöll. Jag vill dock gärna medgiva, att
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dessa icke äro de enda synpunkter, ur. vilka man kan se frågan, utan att
det också finns åtskilliga andra.
Ser man enlellertid saken ur denna synpunkt, kommer en eventuell ökning av automobilskattemedlen, alltså en överflyttning aven större del av skattebördan från de gan11a beskattningsföremålen
till trafikanterna, att öka jordbrukets räntabilitet och blir därför på sätt och
vis en ren present till fastighetsägarna. Nu ökas väl kostnaderna för vägunderhållet så pass kraftigt, att i själva verket presenten icke blir så värst
stor, men uppenbart är, att om man på ett eller annat sätt ökar automobilskattemedlen, man har anledning att taga denna omständighet i betraktande vid
avvägningen av skattebördan i övrigt.
Beträffande de nuvarande formerna för automobilbeskattningen framhöll
herr statsrådet en del omständigheter, som borde tagas i betraktande vid en
eventuell reform. De påpekade omständigheterna beaktades naturligtvis redan
då de nuvarande skatteformerna infördes, men de spelade då en jämförelsevis liten roll, varför man icke då hade samlna anledning att taga hänsyn till
dem, som man till äventyrs har nu.
Vad först beträffar den omständigheten, att det ju finns annan motordrift än för vägtrafiken, och att även denna andra motordrift får bidra till
vägunderhållet, vill jag erinra om att i den proposition angående skatt på
motorbränsle, som framlades år 1924, man hade föreslagit en sammanlagd
skatteökning för bensin av 5 öre per liter; men därav skulle I öre ha
karaktären av tull och endast de återstående fyra örena skulle gå till vägväsendet. Detta har man. motiverat bland annat med att även motorbåtar
o. d. betala skatten. Så tyckte man naturligtvis, som man väl förmodligen alltid
gör i finansdepartementet, att det var rätt skönt att få denna lilla slant till
statskassan, då man hade en motivering för den. Riksdagen avslog emellertid
denna del av förslaget och bestämde, att de fem örena· odelade skulle gå
till vägväsendet.
Den andra omständigheten, som påpekades av herr statsrådet, var, att
motorspriten icke betalar någon del av vägkostnaden. Jag skulle därvidlag
vilja säga, att om också icke motorspritfabrikanterna betala något med av
vägkostnaden, kan det dock möjl~gen ifrågasättas, om icke de trafikanter,
som använda spriten, i alla fall på sätt och vis deltaga i kostnaderna
för vägbördan. De betala nämligen praktiskt taget lika mycket för sitt
bränsle som de, som använda bensin, och de 5 öre, som motorspriten
har blivit befriad ifrån, utgöra i själva verket ett skydd till motorspritindustrien, låt vara på vägväsendets bekostnad. I verkligheten var det
emellertid så, när denna beskattning infördes år 1924, att denna skatt
gällde motorbränsle inkl. motorsprit. Det fanns emellertid en mängd dyrbara
anläggningar för tillverkning av sådan motorsprit, vilka eventuellt skulle kunna
förfaras, om motorspriten icke komme till användning. Då man hade för
ögonen, att inom en jämförelsevis nära liggande framtid motorspriten på
grund av minskade oljetillgångar o. dyl. skulle få sin stora betydelse, fann
man det oriktigt att. nu momentant spoliera det kapital, som var nedlagt i
dessa stora anläggningar, och gav i stället motorspritindustrien ett skydd för
tillfället. I författningen är också skatten på motorbränsle fastställd för framtiden, medan befrielsen för motorspriten endast är meddelad för vissa år.
Om det nu visar sig, att skyddet är onödigt, är detta naturligtvis en omständighet att taga i betraktande. Vilka synpunkter statsmakterna nu kunna
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vilja lägga på frågan, är emellertid något, som jag givetvis varken kan eller
vill yttra mig om.
Till sist skall jag endast tillåta mig att framföra en reflexion om den
känsla, som .nlåste uppväckas hos dem som sysslat med dessa skatter från
början, känslan av' den mänskliga oförmågan att se vad framtiden skall
bära i sitt sköte.' Det torde kunna sägas, att införandet av autornobilskatten
rakt icke var· något målmedvetet grepp. Man visste ju, att motortrafiken
ökades, men denna trafik var dock, när beskattningen infördes, aven helt
annan och lägre storleksordning än nu. Man fann det rättvist, att motorfor..
donen fingo betala sin vägslitningsavgift, men att denna skatt skulle få så
stor betydelse för vägväsendets ekonomi, som den nu' har fått, hade man
ingen aning om. Ur den synpunkten måste man naturligtvis delvis bedöma
den avvägning av skatten, som har ägt rum, År 1924, när skatten på bensin
infördes, förstod man ju bättre än förr, att den skulle kunna få stor betydelse
för vägväsendet, men icke ens då kunde man skönja den utveckling av
automobilismen, som sedermera har ägt rum. Många från början små frågor
hava genom denna utveckling blivit tillspetsade. Betydelsen av varje liten
omständighet, som man förut visserligen observerade men ansåg sig ej behöva
taga hänsyn till, har ökats. Under sådana förhållanden vore det nästan för..
vånande, om man icke bleve nödsakad att förr eller senare till ny prövning
taga upp frågan om automobilbeskattningens lämpliga avvägning liksom också
frågan om automobilskattemedlens fördelning.
Byrådirektör S. Norrman: Då det redan har talats så mycket om förhållandet mellan järnvägar och automobiler, skall jag be att endast i korthet
få ytterligare belysa saken.
Vi ha först frågan, om automobiler kunna ersätta järnvägar. Jag har
haft anledning undersöka detta på Öland och Gotland, på vilka öar några
av våra mest trafiksvaga järnvägar finnas. Vid stora sammanträden där har
befolkningen enhälligt förklarat, att man icke kan undvara järnvägarna. Ett
nedläggande av dem skulle betyda en sådan försämring av förutsättningarna
för näringslivet och en sådan sänkning av jordvärdena, att man icke kan reflektera därpå. Vid andra undersökningar exempelvis i Danmark har man
kOlnmit till samma resultat. Det kan under sådana förhållanden endast vara
helt små och betydelselösa järnvägar, där automobiltrafik skulle kunna ersätta järnvägsdriften.
Man frågar sig då, varifrån motvikt skall kunna hämtas för den försvagning av järnvägarnas ekonomi, som automobilerna medfört. För det
första har man naturligtvis att gripa till besparingar i järnvägsdriften, och
sådana göras ju av alla krafter. För det andra' har man att avstå från förräntning aven del av det kapital, som är nedlagt i Järnvägarna och avskriva
en del av kapitalet. En sådan utveckling pågår också, som ju greve Lagerbjelke förut har erinrat om, i det att staten får avskriva en del lån, som
lämnats till mindre järnvägar. Det .är nog också ovisst, om icke i framtiden
genom biltrafiken en liknande försämring av statens järnvägars förräntning
kan komma att inträda.
En tredje motvikt, vilken enligt mitt förmenande nationalekonomiskt sett
är den mest betydelsefulla, får sökas på taxeväsendets område. Automobilerna skumma trafikens grädde och ta bort den mest vinstgivande trafiken
för järnvägarna. De lämna på kortare avstånd järnvägarna i okvald besitt-
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ning av den mindre betalande trafiken, vad persontrafiken beträffar månads'!'
biljetterna och vad godstrafiken beträffar massgodset. Andraklassresandena
begagna i allt större utsträckning automobil i stället för järnväg, och järnvägarna få mest behålla de mindre betalande tredjeklasspassagerarna. Skrymmande varor, på vilka järnvägarna icke förtjäna något, föras icke på automobil men däremot det mera betalande styckegodset. När sålunda den mest
vinstgivande trafiken tages bort från järnvägarna, kunna dessa icke längre
hålla de för det långvärdiga godset mycket förmånliga tariffer, vilka på basis av värdetariffsystemet tidigare experimenterats fram. Om sålunda lastautomobilerna i stor skala - ännu är ju bara början gjord --- beröva. järn..
vägarna styckeg.odset och det högre betalande vagnslastgodset eller, vilket ur
ekonomisk synpunkt är nästan detsamma, tvinga järnvägarna att sänka .avgifterna för detta. gods, så att behållningen ej blir större än för massgodset,
faller ju den övervinst bort, som har möjliggjort låga massgodstariffer, och
dessa måste då höJas. Det är en utveckling, som nog icke lär kunna
undvikas..
Jag undersökte för några· dagar sedan förhållandet mellan de svenska
och tyska.. massgodstarifferna, och jag fann då till min förvåning, att de
svenska tarifferna i stort sett voro lägre, oaktat trafikintensiteten i Tyskland
är flerdubbelt större än hos oss· och oaktat anspråken på förräntning, trots
Dawesplanen, snarare äro lägre än hos oss. Det förhållandet att automobiltrafiken hunnit längre i utveckling i Tyskland kan vara en orsak till att
detta lands' massgodstariffer äro så relativt höga.
Dessa frågors långt gående nationalekonomiska betydelse tror jag icke
man får lämna ur sikte. Man kan därför enligt min uppfattning icke ägna
nog uppmärksamhet åt frågan att få tiH stånd en skälig avvägning mellan
automobil'!' och järnvägstrafikens funktioner, och av de förpliktelser, som i
olika hänseenden påvila företagarna.
Fil. lic. Fabian von Koch: Med anledning av vad byråchefen Nyström
framhöll i avseend.e å vägfrågans sociala konsekvenser skulle jag vilja påpeka, att om. vi få en sådan välorganiserad vägarbetarkår, komm·er arbetslöshetshjälpproblemet att i hög grad försvåras. Vi ha här i Sverige huvudsakligen haft två slags arbeten att välja på till nödhjälpsarbeten, nämligen
skogs- och vägarbeten. Principen har därvid varit den, att man berett
exempelvis vägarbeten åt de arbetslösa till i allmänhet lägre löner än dem
som betalas på landsbygden. Bliva nu lönerna vid vägarbeten 50 a 70 %
högre, kommer detta givetvis att vålla en hel del svårigheter, och därtill
kommer också, att den nya vägarbetarkåren säkerligen kommer att söka förbehålla sig att ensam få utföra dylika arbeten. De som hysa verkligt intresse
för de arbetslösa böra i tid uppmärksamma den fara, som varJe ny yrkesbegränsning skapar.
Statsrådet C. Meurling: Jag begärde närmast ordet för· att besvara en
fråga av ingenjör Dahlberg, hur det förhöll sig med flerårsplanerna. Jag
ber då att få fästa uppmärksamheten på, att det föreligger ett fullständigt
program i denna fråga, framlagt av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Detta
program, avser att bibringa oss en grundläggande uppfattning om trafikens
fördelning och storlek, varför de nuvarande trafikräkningarna sålunda först
måste avslutas, innan man kan gå vidare. Under tiden ·vidtagas en del för8.• - 2 639 0 .•
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. beredande åtgärder, i det att man på ett enhetligt sätt försöker samla det
sista kvartsseklets förslag i vägfrågor inom landet, något . som man aldrig
förut haft sammanfattat. Jag tror icke, att jag säger för mycket, om jag
framhåller, att vi för närvarande ha liggande för avsevärt mer än 50 milj.
kr. av K.B. dömda vägar, vilka det är mycket små utsikter att man under
den närmaste tiden skall kunna taga itu med. Ett ·sådant material -har naturligtvis sitt värde på grund av alla de undersökningar, som äro gjorda för
detsamma, men det måste sovras med hänsynstagande till de nya förhållanden, som ha inträtt. En dylik bearbetning av föreliggande material är givetvis ett arbete, som. måste göras, innan man går vidare;; naturligtvis får
detta arbete icke tagas för omständligt, utan det har lagts så, att det beräk~
nas vara färdigt ungefär samtidigt med trafikräkningarna. Det är då meningen att arbetet med flerårsplanerna omedelbart skulle upptagas.
I detta sammanhang vill jag säga till herr Dahlberg, att jag för min
del aldrig. tänkt mig, ·att vägfrågans vidare utveckling uteslutande skulle baseras på trafikräkningarna. Dessa äro endast ett hjälpmedel, vars brister jag
givetvis är fullt medveten om. Men det måste i alla fall betraktas som ett
framsteg från nuvarande rätt så famlande förhållanden, att dessa räkningar
kommit till.
Vad beträffar ingenjör Nordendahls erinran om· att staten allt fortfarande
lånar pengar till järnvägsbyggnader -- han nämnde särskilt Ostkustbanan skulle - jag vilja påpeka,. att vilka uppfattningar man än må ha om själva
Ostkustbaneföretaget, är detta i alla fall planlagt och igångsatt på en tid, då
man icke på· något sätt hade dagens erfarenheter om automobiltrafikens förmåga att konkurrera med järnvägarna. 1\1an hade icke då möjlighet att
göra de konklusioner, som vi så lätt och lekande draga här i kväll.
Vad .beträffar byråchefen Kuylenstiernas anförande vill jag nämna, att
jag ick.e uppställt teorien om vägskattens successiva överförande på trafikanterna och en utjämning av förhållandet mellan skattebelastningen på jordbruksfastighet och inkomst annat än som riktlinjer för den pågående skattereformen. J ag vill· försäkra, att om vi nu i första hand få tillbaka vägskatten till ungefär vad den var före 192 I års reform, är jag för tillfället
ganska nöjd.
Slutligen vill jag i avseende å den viktigaste frågan, konkurrensen mellan järnvägar och landsvägar, säga, att jag är fullt ense med greve Lagerbjelke och direktör Nerell om det allvarsamma i den nuvarande situationen.
Jag är ledsen, om mina ord ha lämnat något övrigt att önska i avseende å
min uppfattning, att det är en allvarsam brytningstid, som järnvägarna nu
stå inför. Jag är likaledes ense med direktör NerelI därutinnan, att de enskilda järnvägarna i denna brydsamma situation ha visat sig ku·nna vidtaga
mycket vägande ekonomiska åtgärder särskilt med avseende å besparingar i
driftkostnaderna, och jag är också ense med honom och greve Lagerbjelke
om att nödläget för de enskilda järnvägarna till avsevärd del beror på automobiltrafiken.
Vad jag däremot icke är ense med dem om, det är den uppfattningen,
att några administrativa åtgärder i avseende å konkurrensen kunna utöva något mera avsevärt inflytande på utvecklingen. De få fall, där man verkligen
administrativt kan göra någon liten korrigering i den rent affärsmässiga utveckling, som nu pågår, äro så ytterst obetydliga, att jag tror, att de i realiteten spela en mycket liten roll. Jag förmodar, att man är böjd för att
alltför mycket överskatta de möjligheter, son1 man har att i dylika avseen-
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den ingripa på administrativ väg. Problemet är först och främst alldeles
icke längre inskränkt till det gamla skolexemplet med vägarna, som gå paral·
lellt eller vinkelrätt mot järnvägen, å vilka senare motortrafiken skulle tillåtas,
men förbjudas å de förra. Ett så renodlat fall förekommer nästan aldrig i
praktiken, utan vanligen är det en kombination av båda trafikslagen, som
gör frågan svår att administrativt bedöma. En omnibuslinje går kanske båd~
fram till och parallellt med en järnväg, och det kan ofta vara uppenbart
obilligt att låta passagerarna byta just vid den punkt, där vägen börjar gå
parallellt med järnvägen.
För det andra är det i verkligheten en så ytterligt liten del av trafiken,
som kan administrativt regleras. Utvecklingen har medfört, att förutvarande
andra klassens passagerare numera resa i privata automobiler och att. det
ena lantbruket efter det andra och den ena industrien efter den andra skaf..
far sig lastautomobiler, med vilka de utföra sina körslor till närmaste avsättningsort med förbigående av järnvägarna. Detta fenomen, som man nu
ser överallt i landet, kan man icke göra något åt på administrativ väg. Det
är just denna utveckling, som ligger helt utanför linjetrafik och trafiktillstånd,
som bildar den stora, alltjälnt växande automobiltrafiken och som utgör den
största faran för järnvägarna.
Jag vill slutligen framhålla, att i de fall, som komma under myndigheternas prövning, äro möjligheterna att komma till ett klart omdöme om behovet förfärligt små. Jag vet av egen erfarenhet fall, då man i en· ort tvistat om, huru \ida 40 eller 5o automobilrättigheter skulle vara behövliga,· medan man på en annan ort med ungefär lika stor befolkning grälat om anta..
let skulle vara 6 eller 7. Svårigheterna därvidlag bero på omöjligheten att
bedöma ett trafikbehov. Nya trafiknlöjligheter skapa ny trafik och därmed
punkt. Hela diskussionen påminner mig om den tid, då polismyndigheterna
i Stockholm höllo på att bry sin. hjärna, huruvida det icke var för mycket
att eventuellt lämna ut 25 nya rättigheter; ej lång tid efteråt hade man läm..
nat ut flera hundra och icke heller det räckte till. Det är i sådana fall
nära nog omöjligt - även om man är myndighet - att prestera ett så
moget omdöme, att det väger mer än utvecklingen själv.
Jag vill så endast tillägga, att när jag talar om en viss valhänthet från
myndigheternas sida, avser jag naturligtvis endast bedömandet av den rent
ekonomiska konkurrensfrågan. Därutöver finns det, som direktör NerelI på..
påpekade, ett stort område, där man kan göra åtskilligt gott, exempelvis genom införandet av lika stränga ansvarsförbindelser för automobil- som för
järnvägstrafiken, nödiga kontrollföreskrifter och inspektionsföreskrifter o. s. v.
Här är det naturligtvis möjligt och rimligt att åstadkomma full jämnställdhet,
antingen så att man inför strängare bestämmelser för automobiltrafiken eller
så att man släpper på motsvarande bestälnmelser för järnvägstrafiken, allt
eftersom det ena eller andra befinnes lämpligt. Endast i ett avseende ställer
jag mig i det fallet litet tvekande gentemot direktör Nerells uppfattning, nämligen när han såsom / ett missförhållande påpekade, att förortsbanorna äro
bundna av särskilt låga avgifter för månadsbiljetter, vilket automobilerna icke
äro. Om detta innebär, att det skulle vara en lättnad för förortstrafik företagen att få befrielse från denna låga taxa, och att lösningen av nuvarande
konkurrensfråga skulle ligga däri, att järnvägarna höjde sina taxor, då tror
jag icke, att han är inne på rätta vägar.
;
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