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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 21 januari 1932

Ordförande: Bankdirektör G. LAGERCRANTZ

Aftonens överläggningsåmne v:ar

Några synpunkter på årets budgetförslag
och diskussionen inleddes ,av generaltull,direktör Nils Wohlin, som
yttrade:
En statsbudget är ju till inniehåll och konstruktion i första rummet
uttryck för den samlade styrkan hos landets närin·gsliv. Elkonomisk
blom:string ger s,tarkt skatte,underlag och rikliga inkomster mHd mö.jligheter till s~atteS'änkningar och s.kuldamorteringar. Depression och
tynande näringar åtfölj'a8 av sinanide inkomster, budgetb,rister och
skattestegringar. Men statsbudgeten för ett visst räkenskaps,år är
därjämte väs~ntligen be,roende på huru statsmakterna de tidligare'
åren handhaft landets finanser. Klo·khet och försiktig'het unde,r de
god,a åren skapa ökad ID:otståndskraft und,er bekymmersamma, som
därefter följ,a. Obetänksamhet och rundhänthet när inkomstern'a flö:da
tömma reserverna och skärp'a krisårens ofrånkomliga skattestegringar. D'et finnes många goda tr;aditioner och sJ].nda principe-r, som
oavsett politis.ka s,kiften upprätthållas och följ'as i svenskt bu!dgetarbete. Det. är en glädjande ko,ntinuitet., soms.känker tillförsikt. Mell
vi böra även lära av våra missgrepp 'till gagn för fra,mtiden.
Unider den stora de:flwtionskrisen efter kriget underkastades! våra
statsbudgeter vissa hållfasthetsprov. Statsinkom:s,terna sjönko, utgiftsrame.n spändes och kass'afoniden rHducerades från nära en halv
miljard kronor vid 1920 års utgång till 21 miljoner per den 3°/6 1923.
Grundtalet för inkomst- och förmögenhetsskatten låg vid 175. Därtill
kom den s. k. B-s,katten för aktiebolagen och· vidare krigskonjunktursk'attens efterv·erkningar. Vissa lyxtullar flerdubblades,kaffetulle·n
höjdes från 12 till 50 öre p·er kg. Den s. k. oms-ättnings.- och utskänlr1 -
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ningsskatten å spritdrycker införides vid ett kritislrt tillfälle. Annat
att förtiga. Men vårt n·äring:slivs inre :styrk'a v·ar betydan;de, lan:det
g.enomgick krisen relativt oskadat, v.alutan stabiliserades vild sitt
gamla guldvärtde och un!der Ide efterföljan'de åren kunde vi glädja oss
åt en fortskridande konsoliidering av vår stat,sfin·an-siella ställning.
Inkomsttitlarna gåvo nu stän,diga överskott vild jämförelse med de i
riksst.aterna upptagna beloppen. Utgiftstitlarna visade visserligen
merutgifter, men kassafoniden. ·utveckla,des i 'stort i gynnsam riktning.
Fråns·ett budgeten för 19;26/27 meld dess svagare utgiftskalkyler merbelastningen enligt bu,dgetredovisningen berodde dock väsentligen på icke förutsed·da utgifter för mul- och klövsjukans belrämpanide - ledides bu'dgeta,rbetet aven strävan ·att åvägabringa möjliga,st rättvis'an'de utgiftsberäknin·gar. Budgeten för 1926/27 byggdes
på ett 30-miljonersgrepp ur kassafoniden, men eljest följide man principen att icke fin.ansiera bu,dgeten med ianspråktagande av tillgängliga kapitaltillgångar. En rad s.uccessiva skattesänknin·gar kunde genomföras. Krigskonjunktur,skatten avvecklades, B-skatten borttogs,
procenttalet för inkomst- och förmögenhetss,katten sänlrtes successivt
till 145, kaffetullen minsk.a;des väsentligt, åts.killiga .an,dra tullnedsättningar genomför,des" hela sockeraccis.en avskaff,a,des, fondbörsstämpeln reducerades, stämpelskatten å växlar och ränteb.esked slopades. Samtidigt tålte utgiftsstaten i stort sett de s. k. ·automatiska
lltgiftsstegringarn.a å ett fle.rt.al väl,dig.a anslag, och många nya krav
på stats.kas1s'an kunde tillgodoses'. Gansk'a betydande avsättningar
kun,de äga rum till fon,de-n för statsskul1den.s amortering. Kassafon.,.
den slutligen haide p·er den 3°/6 19'30 bragts upp till nära 80 miljoner
kronor. Det v,ar i själva verk·et en ganska lysan'de tid, vartill få främman,de länider kunde uppvis-a motstycke.
Den djupare förutsättning.en för ~den.na gynnsamma statsbu,dgetära
utveckling var n·aturligtvis att vi un~dgått värl,dskrigetmed dess förö1dan,de verkning'ar på bålde segerlänidernas och Ide besegrades finanser. Den närmaste orsaken var Iden allmänna konjun:kturförbättringen
un'der perioden ifråga. Särskilt Ide gynnsamma pris- och avsättningsförhållanidena för vissa av våra stora stap'elindustrier - framför allt
cellulosa- och pappersind·ustrierna s.amt m.almbrytningen - spelade
huvudrollen. D'et var våra skogar och vår malm, som förvandlaides i
guld, det var våra högt,stående in,dustriledare, teknici och arbetare,
80m vi ,därjämte ha:de 'att tacka. Ehuru värl,dens köpkraft var nedsatt, funnos runt juridklotet alltjämt marknader för kvalitetsvaror som
de svenska. Den växan;de protektionistis.ka strömningen hade ännu
icke tagit en katastrofal vän,dning. På den internationella kapitalmarkna:dell ryckte vi fram till en långivare av viss betYidelse. Alle-
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nast i and~a hand och till ganska ringa del kunna våra politiska
maktfaktorer tillg;kriva sig någon andel i stats'bu'dgeternas alltme:ra
tillfredsställan,de ·utseende.
S·äg mig en lycka, som varar beständigt. Omslaget kom, och vi äro
inne på detaktu-ella ämnet för kvällen. I denna representativa församling behöver jag knappast erinra om allt som hänt på senare tid
i världen: det genom gulldvärdets ,stegring ,accentu'erarle internationella prisfallet, den där'av följ,ande iStagnationen och tillbak~gången
inom aff·ärslivet, de skärpta politisk·a mots,ättning'arna, den' inträdda
desorganisationen inom värl·dens finansväsen, den mångenstädes
ökade sociala oron. V,ad har jag nu, m'ot denna ba.kgrund, ·att säga om
bU1dgetförslaget för 1932/33 i ett land som vårt, i bekant omfattning
träffat av don allmänna kris-en och beroenide av värl1d:shuish'ållningen
i des·s helhet samt m·ed för flert'alet kända band knutet till händelse~
utvecklingen i an'dr,a länider' Men likväl ~ -och det bör tillfogas .,m,ed vi,ssa möjligheter at.t självt med inre kraft ·och genom egn:a
näringspolitiska åtgär1der i b-egränsad omfattning sky,dda sig mot
tidslägets risker 'och krisens härjningar.
Utan egna förtjänster kunde dep!artements.chefern1a vid budgete,rnas utarbetande för åren till och med 1930/31 nå de i stort gynnsamma
result.at, v.arom nyss talats. Den vål:diga upp,räkning-en av statsinkomsterna hösten 1928 föll i ögonen, ja p'å våren 1929 kunde avkastningen av inkomst- och fö,rmögenhet.sS'katten kalkyleras ytterligare
ett stort steg högre. Men lyckan var bevågen. Ännu hösten 1929 var
det möjligt gå vidare i samma riktning, ehuru nettotillskottet till
kassafoniden 1930 kom att re,duceras till en obetydlighet. Jag går
möjligen ett steg längre och vill ·eJ göra någon alltför stark erinran
mot att departeme.ntsehefen t. o. m. hösten 1930, trots världsdepresS'ionens nu tydligt framträdan,de verkning'ar äv,en på d·etta lan,d, ville
Ul1 dvikaatt sätta ned kuraget hos natione:n och dess näringsidkare genom försla.g om skattestegring.ar. Alla veta~ vald tron och förhoppningarna betyda i ,arb-et-e.t Qch vald en förtildig pessimi,sm hos. ett lan,ds
politis·ka och ekonomiska ledning kan få för en nedstämm'ande verkan. D'epartements.chefens förtjän:stfullt .av.fattade allmänn.a s3Tnpunkt,er i st.atsv·erks-proposition-en -,av j'anu.ari 1931 visaide blick för
det inträffade konjunkturomslag·ets allv.ar och s-amtidigt ett väl balan,ser,at om,döme med avseen·de å den fortsatta utvecklingens faror.
Men departem,entschef.en hade ·en dis·ponibel kassafond av 74 miljoner kronor, och han visste sig i Ide allt fortfaran1de rikligt flödan·de
rUisdrycl{smedlen äga genom lämpliga dispositioner lösgörbara tillgångar av betydan'de storlek. Så ställides 1931 års riksIdag vid sitt
öppnan'd·e inför ett bUidgetför:sl!ag, ur principiell sy-npunkt icke till1
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talande, eftersom ,den beräknade bristen i skattebu!dgeten forutsattes
skola helt täckas genom kraftiga grepp ur kapitaltiiIgångarna, men
ett bUidg,etförslag,. avsett att såvitt möjligt hålla förtroendet vid liv.
Det är mot åtgår:derna un,der den efterföljan'de tiden, sedda i belysning av det allmänna hän,delsefö·rloppet, jag nödgas göra invändningar av starkare beton·arl kritisk natur.
På eftervintern och våren 1931 susaide stormsvalorn.a över Europa.
Förenta Staternas hemtagningar från vår värl1dsidel av kortfristiga
krediter pågingo och togo ökad f!art efter iden stora kraschen den 11
maj i Österreiehische Creiditanstalt. Den intern,ationella handelsl{ammarkongressen i W.ashington gav de ·europeiska delegaterna en stark
känsla av att vargatider stundade i världens ek,onomiskt ledande nation. I propositionen av ,den 21 maj hade departementschefen att räkna m-ed åtskilliga på Kungl. Maj-:ts eller riksd.agens initiativ beslutade utgifts·ökning.ar, medan statsverkspropositionens inkomstberäkningar på vissla punkter måste revideras i nedåtgåen,de riktning. En
ytte.rligare ökad brist i s·k·attebu,dgeten å över 12 miljoner kronor var
enligt propositionen att emotse. Trots dessa förhållanden vidhöll departementschefen uppfattningen, att nu löpande budgetårs sålunda
beräknade ök.ade brist borde täckas utan sk'atteökningar. En,dast ett
svagt motiv härtill låg i omständighet.en, .att på fresitningen å kassafoniden und'er 1930/31 kunde förutsHs bli en smula gynnsammare än
vad i statsv·erkspropositione.n antagits. Numera föreliggan,de beräl{ningar visa., att nettotillförseln till denna fond 1930/31 blev 2.13 miljoner; då emelle:rti'd samma års budget -föruts·atte ianspråktagande
ur fonden av 5 miljone.r, 'sluta,de bu,dgetåret med nettominskning i
fonden av 2..87 miljoner. Det i propositione:n av den 21 maj beräknade
greppet ur fonden uppgick till icke mindre än 32 miljone.r kronor,
varigenom fon,den vid utgången av nu utlöp,an,de budgetår s·kulle
komma att minsk'as n-ed till 42 miljon-er kronor. Greppet ur amorteringsfoniden, Id. v. s. ianspråktagandet av rus;drycksme'del, för den beräknade bristens täckande, skulle enligt propositionen. jä.mväl ökas,
nämligen till 17 miljoner. Samm.anlagt skulle alltså för budgetens
fin,ansiering närmare 50 miljoner kronor tagas i !ansp~åk ur tillgängliga fonlder. I ett anföran!de i andra k.ammaren den 1 juni utvecklade
departementschefen, som svar å av mig :anförda starka betänkligheter
'mot finan'Sieringsplanen, ytterlig.are uppfattningen, att inkomstberäkningarna, sådana de jämlikt majpropositionen justerats, vore fullt
hållbara. Det är dennadeparte.m·entschefens stånidpunkt i maj 1931,
delad av riks!dagens bevillningsutskott och av riks'dagen, som - ooh
denna fråga har stor betydelse för bedömandet av det nu i år framlagda budgetförslaget - synes mig icke kunna unIdandragas kritik;
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. en kritik, som för mitt vidkommande icke tor,de kunna rubriceras som
efterlrlokhet, då jag inom fjolårets bevillningsutskott, ehuru utan
framgång, påyrkade, 'att utskottet. skulle begagna sin grundlagsenliga
motionsrätt och föreslå viss skattehöjning för mildrande av löpande
och dä.rm-ed även nästkommanide budgetårs bekymmer. Som av årets
statsverksproposition framgår, måste man nu antaga, att de av departementschefen så sent som ,den 1 juni, förra året försvara:de inkomstberäkningarna för löpan,de bu,dgetår icke komm/a att hålla.
Me,d avseende å stämpelmedlen, statens järnvägar och domänverlret
räknas nu me,d delvis b-etydande brister. Då dårtill .llt.giftstitlarna
efter vanligh'eten torde komma att vis'a överskridanden - med avseen,deå förra december för arb,etslöshetensbekämp'ande från anslaget
till oförutse,dda utgifter överförida och ianspråktagna belopp av 3
miljon'er kronor är s.aken ju definitivt klar - blir beräkningen i
våras av kassafondens ställning vild löpande bUJdgetårs slut alldeles
kastwd över än,da. Departementschefen säger nu också i janua.ri, att
bristell i kassafon.den - d. v. s·. i den p.er ,de,n 3°/6 1932 till 44 miljoner
kronor beräknrude kassafonden - knappast lär kunna förväntas komma att un:deriStiga ett p,ar tiotal m~ljoner kronor. Det innebär ju en
reduktion ,av Idenn'a fon,d till omkring 20 miljoner kronor, d. v. s.
ungefär till degs storlek per den 3°/6 1923, och detta i en tid av:' stort
mörker med avseen·de å värl,dsläget och vårt lands ekol10miska ställning. Man tord·e sammanfattningsvis kunn'a r,ubricera. bu·dgeten för
nu löp,an'de budgetår som den·sv.agaste :svenska bu,dget i mann·aminne.
J ag önskar giva ,dett.a mitt anförande minsta möjliga polemisk
karaktär och erkänn·er, att synpunkter även kunn:a anföras till försv·ar för statsmakternas hållning förra våre.n. Den verlrligt stora för.,
tro-en,dekrise'n OCll tillspetsningen av läget i Tysklan!d kom ju t. ex.
först några veckor senare på sommaren. Det är naturligtvis städse
van.skligt iatt förutse framtiden. Det är ytterligt svårt ej minst i en
tid, ,då lågkonju.nkturen i s.å mycket skiljer sig f~ån gångna tiders
depressionsperioder, då iden fått en särprägel av h'ändelser, som ,den
nu levande gen.erationen aldrig förut bevittnat, och då krisens .allmänna a,sp-ekt väsentligen bestämmes även av politi8ka faktorer,
omöjliga att förutse. E'n lär,dom av h'andläggningen av b,udgeten för
löpande räkensk.apisår, så'dan den omhänderhafts av de två sta.tsmakterna· i förening, kan och bör man likv,äl draga. Väl är självklart,
att onö:digt stor ackumulering av pengar i s.tatlig~ fon,der me,d eftersättande av skattebetalarnas berättigade anspråk är en förkastlig
finanspolitik. Varningarna mot en såldan· ha haft fog i ett land som
v,årt., där de:n statliga fon,dbildning·en i vissa fall drivits över rimliga
gränser. Kapitalet, s~amlat i st.atens han,d, blir sällan fruktb,ringande
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för verkligt produktiva ändamål, näringslivet behö·ver det, skatter
av alla slag böra icke hållas hö:gre än vad oundgängligen. kräves'. Ett
land, där stateu,s pung är s.prängfylld, men näringarn·a tY'na, har det
illa ordnat. Iblanid drivas emellertild Id'essa riktiga teser för långt, oc.h
detta speciellt vald kassafon,den .angår. D-enn.a sistnämn:d.a är dock
icke eUldast Hn clearingfonid, m·en ·även en stats-vorkets- reservfond.
Lika litet som ett välskött enskilt företag u'nderlåter att i ovissa
tiider konsoli,dera 'sin ställning genom res-ervfon'dens stärkande, synes
staten böra ur,aktlåta att så göra. Man kan - för att använda en
bild· - Hnldast b·erömma Iden kapten, som ännu unider laber vind går
fram med alla segel i topp för att dra nytta av vä,dret. Han förfar
alltjämt klokt, o·m seglen få stå, när viniden friskar. Men börjar det
blåsa ilsl{en kuling, bör han titta på molnen och knack.a barometern.,
och han bör ju icke dröja med att reva, tills orkanen redan är över
honom. Det h:ade nog varit bättre för de s.venska skattebet.alarna med
min,dre och 'försiktiga skatte'stegringar under löpande budgetår än att
nu nödgas ta ,den håridare stöt., kassafonidens vålJds·amma åderlåtning
s.annolikt gör oun,dviklig. Jag hoppas emellertid, att stats·makterna
icke skola underlåt.a begagna den. utväg, som ännu står dem till bUlds,
för att 'skaffa in en ,del nya miljoner re,dan under löpande år. Dessa
äro verkligen utomordentligt behövliga.
Många or,d skall jag icke ägna åt den nu fr,amlagida s,katte,budgetens inkomstberäkningar. Den sittan,de ,departHmentsehefen har
här, liksom sin.a föregångare, efter ti!den för riksräken8kapsverl{ets
inrättan!de till sitt förfoganide haft en expertis av säll:s-ynt värde. De
förfinltde kalkyler, varpå beräkningen av inkomst- och förmögenhets.skattens :avkastning numera vilar, torde icke äga mots'varighet i
många anldra länider. Även med avs'eende å övriga s,katter samt inlr-omsterna av staten,s produktiv.a fonder ha e'rfarenheter Ull!der åren
vunnits och be,dömanden möjliggjort.s, 80m -ehuru självfallet som
·allt mänskligt bristfälliga - likväl utgöra en g:od grund för bu!dget'arb·et'et. Departementschefen har aecepterat ämbetsverkets beräkningar m,eld avseen!de å inkomst- och förmögen.hetsskatt.en, automobilskattemedlen, tob,aksskatten, rusldryckmedlen, maltS'katten samt i
stort sett beträffan,de post- och telegr:afverkenls, state·ns järnväga.rs,
statens vattenfa11sverks och d om·änverkets överskott. Att vissa reduceringar skett i verkets b,eräkningar av tullinkomsterna och stämpelmedlen samt intäkterna från malmbolaget ger m.ed hänsyn till ovissheten röranide konjunkturerna knappast anle'dning till erinringar.
Överhuvu:d taget präglas årets bU dgetförslag, sådant det föreligger i
statsverkspropositionen, aven försiktighet med avseen,de å inkomstberäkning.arna, som är värld erkännan!de. Man får på tal härom
i
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endast hoppas., att Ide ,sedvanliga reviiderade kal,kylerna fr.am på
våren icke skola giva ·ett svagare utslag. Något mera tveksam kan
nian möjligen ställa sig till departementschefens siffror för de merinkomster, som Ide ·av honom föreslagna skatteförhöjningarna kunna
beräknas medföra. Ifråga om Ide i propositionen bebå,dade tullförhöjningarna saknas ännu bedömning smateria1. D-en föreslagna skärpningen'av tobaksbe:skattningen, som lä,mnar skattesatserna för cigarrer, tuggtobak och snus orubbade men idra'bbar cigarrcigarretter, cigarretter och röktobak, toride, som även ,departem·entschefen synes böjid.
antaga, bringa ,denna beskattning mycket nära bristningsgränsen.
Under bekym·m:ersamma ti!der s.öker mången tröst i glaset, och ,det
Iran j:u hänidaatt Ide beräknade 22 milj'onerna i ytterligare spritinkomster icke komma ,att utebliva. D'Hn skärpta a.utomobilbeskattningen kan för Idagen ej närmare di8kuteras. Möjligen har vårt lan'ds
motorisering ännu ett stycke kvar till den mättna,dspunkt, ,då del härp'å bygg,da stora skatterna stagnera och gå tillbaka, men säkert är det
icke. Mot inkomstberäkningarna har jag alltså i bUldgetteknis-kt
avseen,de föga ,att itnföra.
Å ven ifråga om departementschefens fastställande 'av s:kattebu:dgeten1s utgiftssiida toride erkännanden för därå nedlagt arbete vara
på sin plats. Mitt anföran,de skulle gå över gränsen för den lämplig.a
tiden, om jag ginge närmare in på det uppställda b-esp'aringsprogrammet och dess förverkligan'de. Meningsutbyten i frågor s·om dessa
l{unna j'u sällan föras från ensartade utgångspunkter. Skiljlaktigheter
i uppfattningen om de för bes,paringsaktioner lämpligrust.e utgiftsp,ost.erna bottna meren,dels i något divergeran,de försvars.-, näringsoch socialpolitiska åskå'dningar. En så,dan omstrildd punkt är t. ex.
dyrti!dstilläggens fixering vid en levnadskostnadsin'dex ;av 158 för
hela bu'dgetåret,. Andra ,sådana äro visiBia anslag på fjäride huvuidtiteln. En raid 'av statenlS organis.ationsnämnd förorldade strykningar
eller reduktioner av 'anslag till resestipendier, vissa kurser, internation.ella sammanslutningar, föreningar meld vissa än,damål m. ID.
ävensom till nya byggn.alds:företag för tStatens räkning giva hos mig
en/dast anledning till tillfre,dss.tällel,se. J ag ifrågasätter fastmera, om
icke besparingsarb:etet halde kunnat driv.as än längre med ,avs,een,de
å beslutade b·yggna;dsarbeten samt anslag till un,derhålls- oeh reparationis:arb.eten. D'en uppfattning om för,delarna' ,av ,att under depress,ionsti,der hålla offentliga arbeten i gång, man iblan,d hör framföras,
kan v,äl icke rimligen t.illä:ffipas på husbyggnadsarbeten, som måst.e
b·edrivas meld landets högst betalida arbetaregruppe:roch s·om för
st:atsfin.anserna äro mycket betungande. Som ·enallmän iakttagels.e
framgår, -att departementsc.hefen fullföljt de i 'Synnerhet se.dan hösten
l
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1926 pågående s,trävandena att uppräkn·a förslagsanslag till sin sannolika höjd och därmed ,åst.adkomma en i möjligaste mån rättvisan'de
·budget. Budgeten för 1929/30 kom härutinn'an längst, och det är icke
önskvärt att den 1930/31 iakttagna försämring·en inle1der en utveckling till det sämre. Alltjämt väntar man på mer,a förfin.ade och säkrare metoder -för vissa stora löneanslags och pensionsanslags rätt.a
beräkning.
Några anmärkningar mot b,udgetens utgiftssiida vill jag dock iilllåta mig, då de kun·n,a dis.kuteras tämligen oberoende av meningsdiver.genser i ö,vrigt. Departeme,ntsch·efen ger icke i stats-verkspropositionen uttryck för någon tro p·å en sn·ar konjunkturförbättring. Det
bekymmersamm,a läget - säger h,an - får dock. »icke föranleda att
stundens bekymm'er :s.kjutas över p·å framtilden». Men det är likväl
nog vald som skett ifråg:a om flera viktiga utgifts'poster. Det är givetvis .an,geläget, säger che:fen för förs,v.ars'departementet på tal om flottans ersättningsb,yggnad, :att riksstaten f'ör nästa bu,dgetår icke belastas me!d högre anslag'sbelop:p än som erforidras för utgifter, s·om
avses att bestridas unider bUld·getåret. Därmeld ne1ds:käres detta ,anslag
med nära 4 miljoner kronor. Men fullfölj.a·ndet av byggna,dsprogrammet foridrar enligt marinförv.altningen ovillkorligen:, att ,detta sista
belopp upptage,s !S'enast å staten för 1933/34. Åtskilliga liknan,de exempel kun,de anföras. E,n annan iakttagelse av någ·ot olika natur. Statens
kostnrud för pensionstillägg och uniderstöld enligt lagen om ·allmän
pensionsförsäkring har av pensionsstyrels·e-n. för 1932/33 beräknats
till 48,800,000 kronor. Ett förslag förebådas om ,att omlägga sättet för
förskottering av lanidstingens och kommunernas andelar i kostnaderna för pens~,onstillägg och understöid, varigenom för övergång'såret skulle för bUidg-eten inbesp'aras ett avsevärt belopp. D·etta kan,
säger chefen för social,departementet, därest omläggningen vildtas
under 1932/3:3 beräknas till 7,600,000 kronor. Med detta belopp ne.dskäre's också den nu framlag'da b,u,dgaten. J/ag säger egentligen ingenting om att man kasserat in denna övergångsvinst, men manövern
kan icke åte,rupprepas. Vilda ;större tvek'samhet väcka. beräkningarna
av .anslaget til~ arbetslösh'etens bekämpande. För detta ofrånkomliga
sociala än,damål h.ar under löpande bu,dgetår - utöver i riksstaten
beräknade 10 miljoner - dels t:agits 3 miljoner ur :anslaget för oförutsedda utgifter .och dels föreslå'S nu i dagarna i särskild proposition
att härför disponera ytterlig,are 15 miljoner kronor ur den för helt
an'dra än,damål avse,dida amorteringsfonden. Det gör, för löpande år
sammanlagt 28 miljoner kronor. Men 'för nästkommande budgetår,
vilket Idepartementschefen själv icke ser synnerligen ljust och för
vilket han också beräkn,ar starlrt re,ducer,ade skatteinkoIIlBter, upp-
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tagetS anslaget till ,arbetslö.g,hetens be-kämp,ande med .allenast 20 miljoner kronor. Om beredskapsarbeten,a me!dtagas, .blir proportionell
ännu ogynnsammare för nästkommanide budgetår, nämligen 31 unider
löpande och 23 miljon,er kronor un,der nästkommanide bu,dgetår. Detta
är - oavsett hur man ställer sig till .arb-etslös,hetspolitiken - -en påfallan'de svaghet i bu,dgetförs.Iaget. Dårest dessa 23 miljoner kronor
icke komma :att räcka, vet man icke för närvar,ande hur bristen skall.
kunna komma att täckas.
Från mera allmänna utgångsp:unkter vill jag även gö'ra några
reflexioner kring vissa alv statsmakterna de seniaste åren besluta;de
anslag, som tynga skattebU!dgetens utgiftssilda. J,ag åsyftar härvid
vissa statliga hjälp·åtgärder i form av subventioner på budgeten. NIl
bottn'a väl olik:a uppfattningar även i fråg·or som dess:a i djup,are
liggande meningsmotsättnin'gar om skattepolitiken. Det är ett avsnitt av stri,derna ·om den direkta och den in,direkta beskattningens
ömsesidiga avvägning. Men spörsmålet har en statsb·udgetär ~i~a och
ja,g kan åtminstone från denn·a sistnämnida utgångs-punkt - även i
ett anföran,de .som detta - icke allnat än vänida mig mot Ide statliga
,subventioner, som med avs.een1de å sockerbets'odlingen tyngide och
tynga budgeterna för 1930/31 och 19-31/32, som ifråga om Kalix-företaget alltjämt pressar bu,dgeten och som i det s. k. skolansla,ge,t till
kommunerna ficl{ ytterligare uttryck. Huru man än ·eljest beldömer
sådana frågor är .ovedersägligt, att sub·v-entioner på hUldgeten ö'ka
dess utgiftsisida QC'h försvåra dess balansering, medan näringars
skyd1dan,de ·genom tullförhöjningar och däri faktiskt ligga.nde åtgärder för .arbetslöshetens minskning icke öka utgiftsramen, men väl
stärka inkomstsiidan. Jag är förtrog-en meld motargumenten: att bå,de
tullförhöjningar oeh subventioner ytterst utgöra pålagor å skattebetalarn'a oeh ~att s:ubventionis:formen förmenas träffa dessa rättvis~re
enligt deras skattekraft. Det torde vara fruktlöst att här förena
skillda stån,dp,unkter. Men att stat,sunderstö,då bUidgeten och statlig
aktieteckning i oränta:bla fö'retag äro mindre rationella ·former för
arbetslöshetsun,derstö;d toride likväl få sägas. D'et våldsamma över. skriJdandet av d'et för :s.ockerbets-odlinge·nsupprätthållande un!der år
1930 ,avsedda förslagsan,slaget boride åtminstone vara en erfarenhet,
värld att minnas av subventionssystemets företrädare. Sockersubventionen och :skolanslagetb,elastalde bu,dgeten för 1930/31 med sammanlagt nära 17 miljoner kronor. Jämte aktieteckningen i Kalix-företage,t
torde de t.re åtgärderna b,elasta b,udgeten för 1931/32 med omkring
15 miljoner kronor. Den nu fr.amlag,da bu,dgeten s,kall fortfaran1de
tyngas av skolanslagets närmare 9 miljoner kronor. I detta s-ammanhang även några korta orid om A.-B.· Kreditkassan av år 1922. Enligt
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den s. k. 1931 års lånemedelsrevisions uppgift uppskattas förlusterna
å denn.a kass.as hittillsvarande verksamhet, in·beräknat utbetalningarna till insättare i allmänn,a sparbanken ill. fl. sparbanker och förlust.erna å den s. k. jordbrukarebanken till ej mindre än 62 miljoner
kronor, varav hittills 41 miljoner kronor täckts av skattemedel OCll .
sålunida ytterligare .avsät.tningar å omkring 21 miljoner kronor un,der
de komman,de åren erfordras. J ag begränsar mig på tal härom till
att säg.a, att svåra misstag bi/dragit till att väsentligt ö,ka denna
mycket stora och för lanidets sk.attebetalare i dessa deprHssionsti!der
särskilt tyngan;de Iserie ,av statliga stöda,ktioner. Depres,sionsb·udgeten
för 1932/S.3 upptager fortsatt avsättning till foniden· för mötan:de av
kassans förluster meld 5 miljoner kronor.
V.ad häreft.er angår utgifterna för kapitalökning - som ju delvis
ocl{så tynga skattebu,dgeten - vill jag något beröra den av departementschefen till förnyad aktualitet bragta frågan om principerna
med ~vseen'de å nedskrivningar av det i statens produktiva fon,d'er
nedlag!da·låne-me,delskapitalet. Även härvid skall jag vara kortfattad.
J ag erinrar om huru 1929 års riksdag - i mot,sättning till dåv.aran!de
dep.arteme,ntschefens intentioner - kn,äsatte principen ,att genom
årliga avsättningar av skattemedel ne,dskriva Idet i stat.ens järnvä.gar
nedlag;da lånekapit.alet s-å långt, att återstoden skulle kunna ge vad
man velat kalla full förräntnin,g. I stället för att. - såsom -enligt min
uppfattning är fullt försvarligt - ställa statsskuliden emot state-ns·
samla:de fö·rmö·genhet i fa,st och löst ·un,der ett, ;varigenom anledning
till ,dylika nedskrivningar för närvarande praktiskt ta.get icke föreligge:r och ned.g,krivnin:ga.rna i varje fall field föridel för skattebetalarna skulle kunna skj-utas till en båttre framtid, uppla1de riksIdagen
sitt ifrågavaran,de program för en successiv nedskrivning av nä·mnda
lånekapital med 140 miljoner kronor. D'et var Idet belopp, som efter det att 100 miljoner krono.r reidan ansetts avskrivna --- berä.kna!des utgöra Iden oräntabla Idele.nav lånekapitalet i stats.banorna.
Nedskrivningsprogrammet fotrudes på tanken, att merinkomsterna på
malmexporten ,skulle härtill allvändas och härtill försl·å. Detta sistnämnida står väl icke uts.agt i riksdagsskrivelsen, men jag vet att så
var meninge-n. Nyssnämnda 1931 års lånem1ooelsrevision har nu gjort
en allmän un'dersökning och kommit till slutsatsen, att av Idet nu
uteståenide låne,medelskapitalet i statens produktiva fonder - statens järnvä,gar frånräkna,de - omkring 70 miljoner kronor kunna
aIlBes oräntabla eller förloraide. Tillsammans med omkri~g 133 miljoner, ännu icke avskrivna av statens järn'vägars låne-kapital, samt
med viss justering ifråga om vattenfallsverken kommer revisionen
till en sammanlagd summa av omkring 200 miljoner kronor, och
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enligt dess förslag skall ,detta enorma belopp u'n!der bortåt en tjugoårsp'eriod framåt avskrivas genom avsättning av ,skattemedel till
amorteringsfonden. Jag kan ju i förbigåen,de erinra om att malmin,komsterna re,dan unider löp·an,de bludgetår ·ej förslå för Iden beslutade nedskrivningen av statsjärnvägarnas lånem8lde,Iskapital, utan
att ru'S,drycksmedel härviid måste tas i an'språk; ej heller för nästa
bu,dgetår, ja måhän,da icke för lång tird framåt kan ril{s:dagens beslut
fullföljas så som Idet var menat. LånemHdelsrevisionens ma.joritet går
för ö·vrigt - i motsats till en meTa förntuftig minoritet - me.n i anslutning till 1929 års riks!dags upplägg·ning av frågan ut från att
översko.tt på en statlig verksa.m·hetsgren ieke ens får kompensera
un,derskott på enanllan. D'e skilda statliga affärsföretagen, betra,ktas
som från vara.ndra isolera;de företag och varje företags. lånekapital
skall neds,kriv.a.s så lållgt, att samma företag,s ifrågavarande ka·pit,al
ger Iden s. k. 'fulla förräntningen. Häremot vän,der sig minoriteten
med anmärl{ningen, att såldana fordringar från allm·än statsfinan,siel1
synpunkt ej äro påkallaide och kunna komma att ställa onö,digt stora
anspråk på skatteb~u!dgeten. Departementschefen binider. sig ,dess
bättre icke, men föreslår likväl att 8 miljo·ner kronor rusdrycksmedel
för vart oeh ett av Ide tre nästkommanide budgetåren lä:ggas. till amor'teringsfoniden och av denna summa f'aller för bu,dgetåret 1932/38
ung·ef.är hälften på så,dan nedskrivning, varom nu talats. Jag 'Sätter
ifråga, hllruvid,a ull,der nuvaranlde förhållan,den·sk,attebetalarna böra
bHlastas JUed ,dessa omkring 4 miljoner och om man icke boride ku,nna
skjuta hela Iden ifrågavaran'de nedskrivningsaktionen tillsvidare på
fr'amtiden. D:å jag tänker på anslagen till kreditkassan och härtill
.lägger nedskrivnings.pro.grammet ifråga, får Jag känslan a,v ·att
näringslivet och nationen alltför hårt pressas i ti,der som nu.
D'et återstår så departementschefe·ns fö'rslag till bu,dget.b,ristens
täckan!de. Många or!d hinner jag icke spilla p'å dis-positionen av rusdrycksmedlen. FöreställIlingen att dess,a medel äro »syn,dapengar»,.
på vilka finansieringen av nö:dvändig,a utgifter icke får byg.ga, lär
alltmera vika även inom l{retsar, där den ti,digare förefunnits. De·partementschefen ger ej heller i årets statsverkspropositi.on uttryck
för en såJd.an tankegång. 1926 års avsättningsre;g,el är borta, utom
beträff·ande rus'drycks.meldelsfon,den. Nya 5 miljoner skola .avsät.tas
till foniden, vilket i !det närmaste motsvarar ränteavkastningen, men
icke långt ifrån 8amm;a summa tages å ·andra sildan ur fon,de,n för
tillgiodoseen1de av vissa sociala utgiftsb'Hhov. Med mina utgångspunkter vore det riktig,areatt i stället utnyttja de nämnida 5 miljonerna för oun,dgängliga utgifter - "\filket är Idetsamma som att med
denna summa minsl{·a den beräknaide bu!dgetbristen - men att än-

12

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 21 JANUARI 1932

ur

dock tillg'odose nämnda sociala behov - 4.9 miljoner fondel1.
Denna är ju -om·kring 100 miljoner, av vilka en icke ringa del finnes
tillgänglig i likvid form. Troligen skulle ett så'dant förfarande från
visst håll röna något motstånd, men elj·est ka,n jag från ett årtiondes
erfarenheter i bevillningsrut.s-kottet intyga, att spriten numera, då
den :roommer p,å tal i egenskap .av skattekälla, behandlas i alltmera
lidelsefri sinnesstämnin:g. Den är härvid föremål för ett vidå kallare
och nyktrare bedömande än va,d fallet är me,d en annan artikel,
dessvärre en väl mycket politiskt färgad eller jag borde väl snarare
säga politiskt rost.ad 'så!dan, nämligen kaffet.
Emellerti,d: me,d departementschefens utgångspunkter utgör b,u·dgetbristen i runt tal 74 miljoner kronor och föreslås täckt sålunda.
Nya tullar, tullförhöjningar och vissa acciser 20 miljoner; skärpt
spritbeskattning och maltskatt 22 miljo'ner; ökad automobilbe·skattning 15 miljoner; ökad tobaksbeskat~nin;g 5 miljoner; gör summa
62 miljo,ner. Slutligen den s. k. extra inkomst- och förmögenhetsskatten 12 miljoner; sammanlagid summa 74 milj·oner kronor.
Den skattepolitik, so'm kommer till uttryck i detta program, kan
svårligen rätt b'edömas, om man icke erinrar sig s,kattesänkningsprogrammen unlder de nästföregåen,de goda åren. Med bortseende
från det mindre väs.entliga vill jag härom i koncentrera'd form 'framhålla följande. Sprit- och tobaksskatterna äro väl konsumtionssIratter,
som utgå ,oberoen:de av den enskildes inkomst- och förmö,gen'hetsställning. Varken lsprit eller tobak kan emellertid - vilket värjde man än
subjektivt tillmäte-r dess.a varor -sägas ingå i livets nö·dtorft elle.r
ens vara mera svårum;bärliga. UppJatt11ingen kan ifråga om maltdrycker och to.b,ak möta gens·agor, som jag ,dock lä·mnar åsido. Dessa
skatter stå i särklass ocl1 kunna i det väsentliga lämnas utom räkningen vild Sikattepolitikens ble'dömande ur synpunkten av olika sanlhällsklassers belastning. Den tidigare utvecklingen under 1920-talet
har - med denna utgångspunkt - inneburit en väl icke oavbruten,
men i stort fortskrid'ande sänknin,g av såväl Iden dire,kta beskattningen 8öm d-en för de breda lagren av verklig betydelse varande
konsumtio~sb·eskattningen.Krigskonj'unkturskatten ocll även B-skatten å aktieb'olagen voro extra pålagor å framför allt näringslivet
un,der en brydsam övergångstid. Ne,dsättningen i Iden direkta beskattningen mätes mest rättvisande av sänkningen i procenttalet för
inkomst- och förmögenhetss,katte·n från 175 till 145. Häremot svara
med avseende å den konsumtionsbeskattning, som har betY1delse för
det fattiga folket, sockeraccis:ens borttagande, sänkningen av kaffet.ullen, up,phävandet av. tullsatsern'a å vissa slag av frukter ID. m.
Under åren ,fram till bU1dgetåret 1929/30 skedde s-katteS'änknin.garna
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så, att nedsättningen av å ena sidan Iden direkta, å den an,dra ,den
indirekta beskattningen motsvarade ungefär lika stora summor i
miljoner. 1929 års riksIdag gjorde härutinnan en ändring. Skattesänkningsprogrammet för år 1929/30, vars verkningar ju alltjämt .göra
sig gällande, försköts väsentligen till favör 'för ide samhällslager, för
vilka' den indirekta besk,attnin:gen är den mest, ja den -ensamt tryckande. Vild sådant förhållande - och då någo'n till grun,d för änJdralde riktlinjer liggande utrodning icke föreligger - .halde det varit
naturligt, att skattestegringsprogrammet för 1932/33 tagit något
större hänsyn till ,de .av den direkta besikattningen mest träff'8Jde
samhällslagren. Frågan ka.n för dagen icke slutgiltigt bedömas,
eftersom kännedom saknas om de bebll}da;de t.ullför'höjnin·garna.
Att de ekonomiskt bättre situer8Jde måste un·derkasta. sig en skärpning av den för dem mest kännbara beskattningen syneis, likväl i
nuvaranide tids'läge rimligt och ofrånkomligt. Det vore säkerligen
uttryck för mindre god allmänanda att motsätta sig detta. Departementschefen har härutinnan riktigt beidömt ,sit.uationen. Man kan
em:ellertid tvista om olika vägar för att nå sYlftet. D'ep,artements~
chefen säger sig av huvuds,akligen två ,skäl föredra den extra in.,.
komst- och förmögenhetss.katten framför höjning ,av den nuvarande
skattens grun,dprOcHnt. Det produktiva n,äringslivet bör skonas från
nya direkta plålagor. Inkomsttagare, 80'm ha de lägre oeh läg'sta inkomsterna, -,bö'ra unidantagas från skatteste:gringen ifråga. Den sista synpunkten' har väl dock in-gen nämnvärd betydelse, då man erinrar sig,
att näst.an hela arbetarek:lass'en och s-måbrukareklassen här i landet,
ja, för närvarande även större delen a.v Iden besuttna bondeklas:s.en,
knaplpast lämna några tributer till inkom-st- och förmögenhetsskatten.
Redan år 1929 ställ:de sig bondeklassens 'SpHciella parlamentiariska
representation nästan oint.resseraid av då föreslagen sänkning av
procenttalet. Nej, det s:kälet väger icke mycket. Vad det andra beträffar har departementschefen tillgripit den s. k. bolagsskatteberedningens betänkande, vars p'apper knappt hunnit torka från tryck- ,
pressarna.oc·h som ieke hunnit underställas några myndigheter,s
granskning och vid vars utarbetande folkrepresentationen icke varit
representativt företrädd. D-etta betänkande har använts p,å ett mera
ovanligt sätt. Beredningens uppgift har varit a~t föreslå mildrin,gar
i den statliga aktiebolagsbeskattningen. Den härav följan1de mins·kningen i skatteintäkterna -- o:m 1930 års taxeringar tas till utgångspunkt omkring 9 miljoner kronor - hiar 'beredningen föreslagit komp,enser~d genom ,fyra olika alternativ till skärpning av inkomst- och
förmögen'hetsbes1kattnin;gen å företrädesvis fysiska personer. Dessa
berednin.gens förslagh·änga i sak oskilj.aktigt hop, men departements-
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chefen b,ryter sönder dem från varandra och lämnar bolags·b.eskatt~
ninge.n orörd men kasserar in kompen8ationen.
För egen del sltäller jag rnig i själva verket tvek·sam redan gent-:emot bolagss~attel)erednin·gensförslag, som innebär ökad belastning
a"v ej minst den ekonomiska medelklassen till storindustriens förmånp
En av mig ve.rkställd utredning visar, att aktiebolagen.s statliga
bes1kattning i Sveri.ge i stort sett är lägre än i flertalet an,dra ländert
Förenta Staternia ·un,dantagna. Att ställning·en blir a.nnorlunda, om
hänsyn även tages till den kommunala beskattningen, är sant. Men
för bedömande av beredningens förslag foridras även en jämförelse
mellan fysiska persIoners sa.mmanlagda belastning av stats- och kommunalbeskattning i skilda länder. Synnerligast tänker j'ag nu på alla
dem, Slom icke' ha några inkomster .av aktier ~ och det ·är det övervägan,de flertalet - ja, på dem, som icke ha någ·on .förmögenhet alls
utan leva ur hand i mun. Beredningens förslag - skickligt och veder~
häftigt i och för sig, men framlagt vid en olycklig tidpunkt ~ kan
genom isin principiella inriktning. bli utgånigspunkten för en skattepolitik med destruktiva verkningar 'fö·r kulturbäran,de s'kikt av vårt
folk. Man ser också n.u, 'hur det gått: vad den velat vinna; ställes på
en oviss framtid, de ökade up,poffringar åter, den antytt, for,dras me:d
detsamma. Slutligen är den föreslagna extra inkomst- oeh förmögenhetsb.eskattningens Iraraktär av »tillfällig» 'beskattning ieke ·mycket
att lita på. I Storbritannien infördes på sin ti,d ,ovanpå den gamla
inkomstskatten ---,. income-tax - just en såldan tilläggsIskatt, varom
nu är fråga - den s. k. super-tax - men hur har Idet gått~ Denna
super-t.ax inarbeta,des härom året i income-tax; den heter nu »surt.ax»
men utgör en integrerande del ~av den gamla inkomstskatten. Mot
dessa synpunkter toride invän!das, .att Iden föreslagna inkomst- och förmögenhet,sskatten börj'ar först vi:d inkomster å 8,000 kronor och att
den ett stycke d·ärutöver är tämligen svagt progressiv. Det möteT må-:hän/da gensagor i denna för.samling, ,där näringsliv·et är starkt repre~
senterat, men j.ag ifråg.asätter: vore det icke skäligt med en ompröv-:ning, huruvi,da bolagsskatteberedningens tankegångar äro de riktiga;
är Idet rätt i ,en tid ,som de.n nuvarande att överhuvud belasta fysislra
person·er mera till förmån för aktiebolag och andra juriidiska personer~ Deissa spörs.mål komma i alla håndelser att debatteras mycket
de kommande månaiderna.
Tiden lilder. Jag har gjort några kriti,ska reflexioner men bellö·ver
knappt tillfoga, att budgetförslaget i sin tekniska .utformnin.g oell i
väsentliga delar även ifråga om sitt materiella innehåll har betydan:de 'förtjänster. Försiktiga inkomstberäkningar, en allvarlig sparsamhetsvilja, ett skattestegringsprogram, som sådant väl omöjligen
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populärt, men i mycket väl funnet. Sträng noggrannhet i grun·dsatsen att icke täcka löpande utgifter eller tvivel,aktiga stödaktioner
från statens silda genom upplåning. Vad låneb'udgeten angår - 'Som
jag här icke hinner närmare b·eröra - föga att anmärka. Där departement.schefens förslag från min sildla väcker mes't 'gensagor kunna
dessa därtill svårligen riktas mot honom, ty det rör mestaidels punkter, där han känt sig bunden av statsmakternas tidigare beslut och
särskilt av riksIdagen fastslagna principer. Det sista gäller, vad utgiftern:a beträffar, ett antal stora byggna,ds'frågor, såsom t. ex. Karolinska sjlukhuset och annat, Slom vi i grIllniden icke ha råid med, men
som påb:örjats eller beslutats enligt fastställda planer. Det gäller
vidare Ide ·automatiska utgiftsstegrin,garna särskilt på famt·e och
åttonde 'huv'udtitlarna, med vilka man icke kan få verklig b/ukt utan
genom lagändringar och upprivanden av hela författningskomplex.
Med avseen1de å utgifterna för k.apitalökning är det, som förut påpekats, i mycket samma förhåll,an,de. Subventionspolitiken har också
in,a,ugurerats av riksIdagen. Då jag i detta anföranlde 'nämner departementscheifen allenast i denna hans ,niuvarantde egenskap·, saknar j-ag
anledning härom tillägga något mera. J ag vill i st.ället ~ f ramföran!de en utbredd opini,ons erkännande för det i s'å 'mycket gOda
verk, statsverksprop,ositi1onen utgör - sluta med att föra aftonens
överläggningsämne upp över de personliga m.enin,gsskilj'aktig'heternas plan och tillä.gga några orld om angelägenheten av gott sa·marbete
stat,smakterna e'mellan vid bu!dgeternas behandling h.är i landet och
även om ,samarbetet mel/lan p:arlamentets utslagsgivande instanser.
En allm'än iaktta,gels·e frå.n de år, som gått - på senaste åren allt
o~tare framför,d från opinionsbildande håll utan.fÖT riksdagen - är
ju parlamentet.s ej sällan framträd~an,de självsvål,d och benägenhet
att göra ändringar och omstuvningar a·v Kungl. Maj :ts bUidgetförslag. Vald inkomstberäknin.g:arna angår är denna tendens min,dre
framtrooan1de. Bevillnin·gsruts'kottets b'eräkning av statsin,komsterna
vid riksIdagarnas slut grun,da sig väsentligen p'å st.atsverkspropositionens i sin tur på rik:sräkenskapsverket bygg:da kalkyler oeh up'pskattningar. Erfarenheterna från månaderna in i maj sammanfattas
av departementet i prome.morior, vid vilka stort avseen,de fästes. Man
lär kn,appast kunna p'åstå, att riksst~aten i ,denna del b'rukar mYCJket
avvika från den ansvarige departementschefens intentioner.' Annorluntda har det ställt sig IDBd avseel1 de å de på stats'utskottets b,etänkaniden fota,de ut.gifterna. Ib,lan,d förekonima väl nedskärningar av
anislag, stundom avslås !3tt begärlt sådant, men så,dana riksdagens
beslut - stäldse gagneli,ga för 'bu,dgeten och merenidels även fÖT
skattebetalarna - drunkn.a i mängden av de be.slut, som gå i motsatt
1
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riktning. Ingen särskiLd politisk meningsriktning bö,r vid detta tillfälle härutinnan påtalas. Alla ha nog gjort sig saker till dylika rubbningar i utgiftsstaten, ehuru det rört sig om olika huvudtitlar och
olika utgiftsän,da.mål. Det vore en ofruktb'ar återblick, om jag utförligareskulle exemplifiera lallt v,ad i denna riktning u'nder årens lopp
framko·mmit. Under goda år kunna riksidagens beslut om a'nslagsökningar stiga till summor, som t. ex. i England eller Förenta Staterna skulle betr!aktas som uttryck .för nästan anarkiska förh·ållan- .
den p·å bu!dgetbeh.andlingens områ'de. Må j.ag dock nämna några siffrOT från föregående riks',dag, då d-epressionen och den politiska maktbalansen likväl verkade mer än vanligt åter,hållande. Gen'om ansla.g
till väg,ar och fiskehamnar och anslag t~ll upprensning aven sjöfartsled stegraide riks/dagen utgi,fterna till mer än e·n miljon kronor
utöver Kungl. Maj:ts förslag, och till statsinköp av gatsten anslogs
under rubriken »fonden 'för förlag till statsverket» ej mindre än 3 %
miljoner kronor. Aret dessförinn·an h.a;de riksdagen, i strid med Kungl.
Maj:ts önskan, beslutat det s. k. skolanslag på närmare 9 miljoner
kronor, som jag förut berört. Om händelseirna år 1929 med dess osedv'anligt stora inkomstöve;rskott torde ,vara obehövligt tala. J a, sådana
erfarenheter föreligga, att man t. o. m~ 'börj1at var1na för även e:n
rimligt stor kassafond endast därför att den innebär e-n frestels.e för
ri.ksdagen till sllöseri. Ja.g uttrycker förh'oppningen, latt den hårda
tid, som nu inträffat, skall läg.ga allt starkare band på d.essa parlamentariska eskapader och le-da fr,arn till ett tillstånd, där den för
riksstatens utsee'nde mest ansvariga stats·makten h,åller budgetens
utgiftssidia fast.are i sin·a händer. Med avseende å skattesä'nknin·gsoch skattestegringsprogram lära striider icke kunna un1dvikas. Slutligen p·åkallas den i utsikt ställda reform inom rikets p1å Helgeandsholmen ligganide mest byråkratiska ämbetsverk, som icke minst syftar till en bättre samverkan me!llan de båda riksld~gens utskott, vilkas
betänkan:den ha så stort inflytande på b·udgetens slutlig,a utseende.
I en riksdagens remissdebatt är naturligt, att mera djup:gående
meningss'kilj.aktigheter ifråga om landets 'närings- och soci,alpolitik
ställas'i förgrunden. Den sedvanliga diI81rnssione.n åte.r om årets blldgetförslag inom en församling som Nationalekonomiska föreningen
har brukat äga en någ,ot annan ~a.raktär. Sådana allmånnare åsilttsdivergenser komma v:äl äve·n hä·r till uttryck. ·Det är k·nappast möjligt undvika. Men de skjutas så långt möjligt åt sidan' ,av mera närliggande budgetära principfrågor. J.ag slutar med att återupprepa
~chunderstrykaden paroll, som nu går ö·ver landet och som' har den
största tillämplig'het även i en överläggning om stats,budgeten: möjligast förtroendefullt samarbete och hänsynstagande till kontinuitet
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och traditioner, vilja att förstå en för budgeten ansvarig depRy;tementschefs under både goda och onda tider ingalunda lätta ställning.
Landets ledande personligheter p'å det e.kon'omiska och finansiella
området, nationalekonomerna ,av 'facket, även Iden stora massan av
nationen ej blott önska, men påfordra i tider som dessa en sådan hållning från de skilda politiska meningsriktningarnas sida.

Härefter yttrade sig:
Kammarrättsråd·et C.- Carleson: J ag ämnar för min: Idel end:ast beröra
några få detaljer i budgetförslaget, oeh jag kommer därvid närmast att
tala om fonden för statsskulde.ns amortering och om dess, verkliga eller
eventu-ella betyd·else för budgeten.
J ag behöv'er ju knappast erinra om tillkomsten av denna fond. Under
flera år ha ju rus,d:r-ycksmedlen disponerats på så (sätt, att en del har
förts till statsverkets fon·d av rusdrycksmedel, en del har dire·kt fngätt
i budgeten och den tredje åteI!ståend·e delen har tillförts fond'en för ,statsskuldens amortering. Förra året väckte jag en motion, som åsyftade
vissa förändringar i detta förfa.ringssätt. Del,s ville jag söka förekom.ma
e.n del dubhelbokföringar i budget;en, som det använda f:örfa'ringssättet
medförde, dels ville jag vinna en ändrad disposition .av ru.sdr.ycksmedlen, dels ville jag .slutligen äv"en undvika separatbudgeter i budgeten. Vad beträffar den första punkten, om du·bbelbokförin.g, och den
si.sta, om sep,aratbudgeter, syftade jag närmast till att återvinna den
ordning för riksstatens upp.ställande,s-om efter mångårigt arhete erhölls
år 1911 genom då beslutade ,normer för bu!dge.tens uppställning. Den.na
min motion .blev knappast, kan man säga, föremål för någon hehandlin,g
av riksdagen. Statsu,tskottet ordnade det nämligen så, att den företogs
till behandling först när riks-dagen höll på ,att åtskiljas.
De .anmärkningar, som jag sålunda framförde motionsvis förra året,
gälla äv'enden nu framlagda budgeten, e.huru i mindre grad. Sålunda
förekomma alltjämt både dubhelbokföring och separatbudgeter. Inkomsterna å rusdrycksmedelsfonden bestå av räntor på de fonderade m-e.dlen,
vilka till större delen äro utlånade för byggnadsändamål. I årets riksstat hava dessa inkomster upptagits till 4,500,000 kronor, vilket belopp
,alltså förekommer på inkomstsldan. Bland kapitalökningsutgifterna
förekommer sedan återigen samma belopp på 4,500,000 kronor jämte ett
anslag på 500,000 kronor, alltså tillsammans 5,000,000 kronor. Man har
alltså de 4,500,000 kronorn,a både på inkomst- och utgiftssidan. Sedan
återfinnes ännu en gång ungefär samma belopp (4,922,000 kronor) på
inkomstsidan u.nder rubriken »i a"nsp:råk tagna kapitaltillgångar». Detta
helopp disponeras då så, att det motsvarar vissa bestämda utgifter på
skilda huvudtitlar, där det om vissa anslag heter, att de skola ut.gå från
statsv·erket,s fond av rusdrycksm·ede1. Man har alltså här e~empel både
på 'den dubbelbokföring och den separathudget, varpå jag förra året
gjorde anmärknin·g.
Ett snarliknande förhållande föreligger även beträffande amorteringsfonden. Från denna fond bestrid,as ·de utgifter, som följa med inlösning
2 -
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av utlottade oblig,ationer, vilke.n inlösning är beroende på de obligationskontrakt, som blivit fastställda vid e.missionen av vederbörande lån.
Denna inlöIsning är ,således en .nödtvungen utgift för stat€n. Utgifterna
härför äro i budgetförslaget upptagna till c:a 4)000,000 kronor. Därutöver föreslås, att man från fonden skall taga 5,000,000 kronor för att
täcka förluster på Kreditkass,an av år 1922. Till fonden föreslås en avsättning på 8,000,000 kronor enligt en plan, som blivit utarbetad av sakkunniga,
och till vilken jag strax skall återkomma. Faktiskt är ,det alltså så, att
fonden kommer att minskalS med 1,000,000 kronor. Man för dit 8 miljoner
men tar bort 9. Här föreligger ockiså ·en dubhelbokföring ·dock av väsentligt min,dr~ betydelse än den, som beträffande den·na fond ägde rum
. förra år.et...··.·::
Dess'a' dribbelbokföringar medföra givetvis, att man endast med stor
varsamh·et kan göra jämförelser mellan budget'erna under de två, tre
sista åren. Tar man icke hänsyn till dubbelbokföringarna, kan man nämligen lätt ·förledas .att tro, att skilln.adern,a äro större eller mindre mellan
de olika budgeterna än vad de i v·erkligheten äro. F'ör övrigt är förhållandet ock.så beklagligt ,såtillvida, som utlandet många gånger får en
något sk·ev uppfattning om vår ekonomi, därför att det av ·det yttre att
döma ser ut, som om vi tnge större belopp av befintliga kapitaltillgångar än ,som i verkligheten sker. Det var sålunda förhållandet förra
året, v~lke.t jag ·dock icke skall gå närmare in på.
När man läser igenom den del av istatsverksprop'ositionen, som behandlar utgifterna för kapitalökning, blir man rätt förvånad över att
man i dessa tider av betryck, då, som finansministern själv 'framhåller,
det är myck·et svårt att få bu,dgeten att gå ihop, dock har kunnat ägna
ett så' stort ,arbete åt en utredning om nedskrivning av lånemedelskapital. Man har här lagt fram en plan, som herr st.atsrådet till .stora delar
vill ha realiserad och enlig-t vilken man skall disponera en stor del av
amortering1sfonde.n för nedskrivnIng av lånemedelskapitalet. Såsom in·ledaren framhöll, har denna utredning tillkommit på initiativ av 1929 års
riksdag. J ag kan fö·r min del icke gå ut ifrån, att riksdagens b'eslut alltid skola vara Jsakrosankta. Riksdagen betraktar dem icke själv så, och
jag är övertygad om att den ·nuvarande finarusmini,stern med sin auktoritet icke all,s skulle haft några större svårigheter att få riksdagen att
åtminstone vila på hanen beträffande disposition·en av medel i amorteringsfonden.
Genom den ifrågavarande sakkunnigeutredningen har man sökt vinna
en överblick över .g.amtliga lånemedelsplaceringars räntabilitet i syfte att
ernå en uppfattning om behovet av nedskrivningsåtgärder. I anledning
av det resultat, till vilket de :sakkunniga ha kommit, har finansministern
föreslagit, att av behållningen. i amorteringsfonden skall användas ett
belopp av c:·a 27,5 miljoner kronor för avskrivningar å lånemedelskapital. .Härtill kommer sedan 2',6 miljoner för d€n nedskrivning av lånemed,elskapitalet i Istatens järnvägar, som beslöts av 1929 års rik·sdag och
som totalt skulle upp.gå till 140 miljoner.
För de affärsdrivande verken skulle 'Syftet med dessa nedskrivningsåtgärder väl närmast vara, att de liksom skulle veta, hur stort kapital
de äro skyldiga att förränta. Deras 'kapital' är ju också sedan gammalt
uppdelat i två delar, lånemedelskapi.tal och skattekapital. Med skatte-
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medel har man sålunda bestritt kapitalökningsutgifter för ändamål, som
man redan från början varit säker på ,aldrig skulle kunna förränta sig.
ExempelViis h:ar man· beträffan,de Istaten,s järnvägar förfarit på detta
sätt med vissa delar .av Inlandsbanan.
Man måste -emellertid fråga sig, om den .beslutade ·eller ifrågasatta nedskrivningen av lånemedelskapitalet skall tillgodose något verkligt reellt
syfte utöver Idet rent bokföringsmässiga. Har staten vis,sa tillgångar, för
vilka man kan konstatera, att det bokförda värdet överstiger det verkliga, så kan det kansk'e vara lämpligt att nedskriva värdet, men av vilk·en anledning m.an måste tillgripa disponibla medel för att förmedla
denna nedskrivning synes man icke ha gjort klart för sig. I 'själva verket är Idet ju endast en ren bokföringsfråga. Nedskrivning~n'äger rum
på det sättet, att när exem'pelvis i år statens järnvägars lånemedelskapital nedskriv,es med 2,600,000 kronor, föres samtidigt motsvarande
belopp över från amorteringsfonden till en fon-d, som kallas riksgäldsverkets fon·d. Härigenom fÖJ}svinna allt.så 2,600,000 k'ronor ur en fond,
som är disponibel för statsverket. På samma sätt har man också· på de
sakkunnigas förslag i huvudsak gått till väga beträffande vatt'enfallsverket ID. m. Summa summarum har fina.nsministern som sagt föreslagit, att 27,5 miljoner kronor skola tagas från amorteringsfonden för
vissa angivna ändamål förutom de 2,6 miljoner, som skola nedskrivas
på statens järnvägar. Av de 27,5 miljonerna faJla 15 miljoner på statens
aktier i Ostkustbanan, 1,420,000 kronor på lån till Nederkalixindustrien
o. s. v.
Det är klart, att själva ,nedskrivning·en i och för sig har in.gen betydelse ur statens synpunkt. Den inverkar icke på statsskulden, och d·en
inverkar 'icke heller på skatt-ern.a. N·ed,skrivningen inverkar icke heller
på disp·ositionen av de' m,edel, som användas för ändamålet, frånSett
givetvis att desamma icke längre kunnaanvän:das för budgeten. Medlen
~verföras nämligen till riks.gäldsv·erkets fond, och för denna gäller
precis samma bestämmelse som för amort-eringsfonden, att den får användas för minskning av den lånerätt, som riksgäldskontoret har fått.
Min anmärkning gäller därför endast, att medlen icke längre stå till
disposition för budgeten.
År d·et nu någon som tror, att denna nedskrivning företages för att få
h·ela statsskulden och statens samtlig.a tillgångar att balansera mot varandra, så misstar han sig, därför att för sådant ändamål behövs ingen
nedskrivning. ,Statens tillgångar uppgingo enligt riksgäldskontorets årsbok för 1930/31 till cirka 4,600 miljoner kronor, under det att skulderna
endast utgjorde omkring 3,300 miljoner. Skillnaden är alltså ej min,dre
än 1,300 miljon'er. Det är klart, att bland tillgångarna inrymmes myck·et~
som ick·e är .räntabelt eller .kanske t. o. m. värdelöst, men skillnaden är i
alla fall så stor, att det är .tydligt, att ingen nedskriv.ning skulle behöva
äga rum. Den värdering av lånemedelsk.apitalet på olika håll, som blivit verkställd, har visat, att på ett håll kan icke hela kapitalet förräntas,
under det att på andra håll -detta gäller exempelvis telegrafverket förräntas -ett mycket större belopp än lånemedelskapitalet. Man har
emellertid icke velat tillåta en utjämning mellan olika objekt. Hade en
sådan varit tillåten, skulle någon nedskrivning icke behövt äga rum.
Det bör dock framhållas, att två av de sakkun'niga ha .ansett, att man
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i stället borde förfara på det sättet, d. v. s. verkställa en utjämning.' För
övrigt har man vad beträffar vattenfallsverket t. o. m. gjort en uppdelning, som medför, att nedskrivning behöver göras'å en verksamhetsgren,
fastän andra grenar nler än väl skulle kunna täcka det föreliggande nedskrivningsbehovet.
Anledningen till att jag så pass utförligt uppehållit mig vid denna sak
är, att jag anser, att vilken mening man än må ha om lämpligheten att
göra en nedskrivning på ·detta så,tt, så bör staten i tider som dessa icke
avhända sig de !disponibla medel, som kanske kunna behövas redan för
den löpande budgeten och ännu mera för -den nästa. Jag anser, att staten
icke bör avhända sig de medel, som stå i amort,eringsfonden, för ändanlål, som icke äro absolut. nödvändiga, försåvitt det icke .gäller rena förluster, sås·om exempelvis fallet är med Kreditkassan. Jag betraktar för
min del amort.eringsfonden på samma sätt som jag hetraktar kassafonqen. Jag tror också, att i stort sett ha dessa båda fo.nder ungefär samma
skepnad numera. Härtill har ick·e minst den nuvarande finansministern
i hög gra.d bidragit..
Inledaren framhöll, .att kassafonden är icke blott en clearingfond för
statsv·erket utan den är även en reservfond. Vi känna väl till, hur denna
fond kom till och hur den har ökats eller minsk,ats. Amorteringsfond'en
å sin sida Innehåller rusdrycksmedel, och den tillkom under en tid, då
förbudsrörelsen hade högkonjunktur. Man tänkte sig, att dessa medel
genom att avsättas till en fond för s.tatsskuldens amortering skulle liksom tillgodose ett än~d.amål, som icke riktigt sammanföll med statsbudgeten1s allmänna. Man. skulle sålunda på detta sätt börja fri.göra budgeten från beroendet av rusdrycksmedlen. Sed'an man emellertid genom
nuvarande nyk,terhetslagstiftningen gjort landet betydligt nyktrare än
förut, antar jag, att man också börjat se mera n.yktert och objektivt på
dessa saker. Man är nog i själva verket numera ganska på det klara med
att de pengar, ,som inflyta genom försäljning av rusdrycker, också
komma' från folkets inkomster och böra förvaltas fullkomligt i analogi
med alla andra in:komster, som staten tar upp av sina medborgare.
Amort,ering.s.fonden var från början som sagt avsedd att användas för
en extra amortering av statsskulden, men den har i själva verket aldrig
använts för detta ändamål. Däremot har den använts för att möta en del
förlu-ster, som ha varit av beskaffenhet, att de eljest måst tagas på budg·eten. Det är naturligtvis ingenti~g annat än gott att säga därom. Man
kan ju möjligen ifrågasätta, att dessa transaktioner skulle gå över budgeten, men det är kanske av mindre betydelse i dett.a ,sammanhang.
Sedan har fond.en använt,s för nedbring,ande av det lånebehov, som riksgäldskontoret har haft. Nedbringande av riksgäldskontorets lånebehov
kan emellertid icke bara ,gk~ genom att låta riksgäldskontoret använda
de medel, som finn·as i amorteringsfonden, ut.ansamma mål kan· äV'en
nås genom att låta riksgäldskontoret .använda de medel,· som ligga i
kassafonden, och detta har ju också skett därigenom,att statskontoret
låtit riksgäldskontoret disponera över för tillfället icke behövliga medel
i kass·afonden.
·Statsrådet har med sk·ärpa framhållit, att vi måste anses gå emot .
sämre tider, och hans inkomst- och ut;giftsberäkningar ha ju också
gjorts m,ed hän·synstagande härtill. ·Såsom inledaren framhöll, kan man
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emellertid diskutera, huruvida icke arbetslöshetsanslaget blivit alldeles
för lågt upptaget. För d·et löpande budgetåret beräknas dessa utgifter
till 33 miljoner, men detta oaktat h,ar anslaget till arbetslösheten's bekämpande i det framlagda budgetförslaget endast upptagits till 20 miljoner. J ag måste nog också hålla med- inledaren om att den ökade tobaksbeskattningen kan komma att bereda finansministenl en del överraskningar av mindre glädjande bes.kaffenhet. Detta gör ,det emellertid enligt
min uppfattnin'g- så mycket angelägnare, att man icke nu ·disponerar
över medel, ,som till !sin natur utgöra en kassafond, utan ,att man istället
håller dem disponibla för nästko·mmande år, d.å finansministern eventuellt har att uppgöra en vida besvärligare budget.
'
Generaldirektör Eli Stridsberg: Jag Iskall icke ge mig in på själva
inkomstberäkningen, eftersom jag därvidlag i viss mån' är jävig. Över
huvud taget -sk,all ja.g icke göra några politiska hedöman,den utan endast lämna några siffror för att visa, vad de omnämnda dubbelräkningarna
bety,da.
D'et var ju så, att under den tid, när de gamla bestämmelserna gällde
om rus·drycksmedlen, avsattes årligen till rusdrycksm·edelsfonden ett
efter visIsa grunder beräkn.at belopp. Men ldetta belopp togS vanligen
nästan i sin helhet i anspråk på inkomstsidan för att använ,das till
löpande utgifter eller till såd-ana kapitalökningsutgifter, som Iskulle
täckas av ,skattemedel. När man ville göra jämförelser mellan riks~
staterna för olika år, var det ·denna tid alltid nödvändigt - och tilllämpades också - att draga ifrån desIsa dubbelförda belopp. Annars fick
man icke en rättvisande jämförelse mellan Ide verkliga riksstatssiffrorna.
Ar 1926 kom det till en nyordning. Meningen var ·då, att man icke skulle
använda rusdrycksmedlen utöver ett vis-st bestämt årsbelopp för löpande utgifter. Resten skulle gå till rusdrycksmedelsfonden och amorteringsfonden. Redan första året tog man emellertid tillbaka ur rusdrycksmedelsfon,den ett för övrigt obetydligt belopp. Detta upprepades, och
beloppet ökades sedan undan för undan, tills man kom upp till c:a 1,5
miljoner kronor budgetåret 1930/31. Det var i .alla fall så pass s~å belopp, att det icke nämnvärt rubbade jämförbarheten mellan olika budgeter.
Med -den nu löpande riksstaten har emellertid denna situation högst
avsevärt förändrats. Man tog för denna !stat i anspråk ur rusdrycksmedelsfon,den över 5 miljoner kronor eller något mera än hela årsavsättnin.gen till fonden. Och vidare togs ur fonden för statsskuldens amortering ett belopp på nära 17 miljoner kronor. Nu har dessutom genom
något, .som i verkligheten är en tilläggsstat, begärts ytterligare 15 miljoner från denna fond till arbetslöshetsk,ostnader. Det är ju en verklig
tilläggsstat, eftersom man; måst anvis,a särskilda inkomster för att kunna
täck,a de ökade utgifterna. Förf.arandet är icke jämförbart med vad ,SOlD
skedde i fjol, ,då rik.sda.gen gav bemyndigande att föra över 4 miljoner
från anslaget till oförutsedda utgift€r till arbetslöshetens bekämpande.
Lägger man till beloppen ur amorteringsfonden de 5 miljon·er, -som
gingo till rusdrycksmedelsfonden för att sedan tagas tillbaka på inkomstsidan, får man ett totalt dubbelräknat belopp på 37 miljoner kronor
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i den nu löpan·de budg·eten. Det betyder naturligtvis icke så litet, när man
skall jämföra rik~sstaten av i fjol och i år.
I årets riksstatsförslag ha dessa dubbelbokföringar blivit väsentligt
mindre. Beträffande rusdrycksmedelsfonden gå 5 miljoner fram och åter
liksom i fjol. Av amorteringsfonden tages samma belopp eller mer än
fonden erhåller i kapitalökningsanslag. Det dubbelförda beloppet i budgetförslag·et stannar .alltså sammanlagt vid 10 miljoner.
Detta betyder allt som allt, att det löpande årets budget inklusive tillläggsbudgeten skenbart ökats med 53 miljoner gentemot fjolåret, ehuru
den v·erkliga ökningen stannat vid 17 miljoner. Å an·dra sidan har skattebu·dgeten i årets budgetförslag jämfört med gällande budget· icke min..
skats med: de 49 miljoner, som totalsummorna i riksstaten respek.tive
budgetföTslaget ,ange, utan endast med 22 miljoner.
Det är ju självklart, att nämnda belopp, som kastas fram och tillbaka
mellan in,komst- och utgiftssidorna, verka ytterst missvisande. Jag har
v:ela.t nämna dess.a siffror såsom exempel på vad dubbelföringarna verkligen betY1da.
,Statsrådet F.. Hamrin: Jag vill börja med att ge uttryck åt min uppriktiga tacksamhet för det erkän;nan1de, som inledaren har givit mig för
det framla.gda för!slaget .till riksstat, ett ,erkänn,and·e, ,som jag naturligtvis sätter så myck.et st.örre värde på, som det kom från en så skicklig
och kunnig man som gen,eraltulldirektör Wohlin. lIans kritik mot budgetför.slaget skulle jag vilja beteckna s·åsom mycket nådig, och jag skall
icke alls söka göra gällande, att den är oberättigad utan snarare vilja
med några ord bemöta den på det sätt.et, att jag söker belysa, varför jag
kommit till den ståndpunkt, som han i någon mån v·elat kritisera.
För att börja med förslaget till budget för 1931/32, vill jag gentelnot
h·err W ohlins uttalanden framhålla, att i finansdepartementet räknade
jag och mina skickliga medhjälpare icke med så höga inkomstsiffror!l
som man gjorde från ämhetsverk·en. Jag ber t. ex. att få erinra OII;l att
vi icke följde riksräkenskapsverkets förslag t.ill beräkning av inkomstoch förmögenhetsskatten utan gingo under detta, ehuru man även från
nationalekonomiskt håll tillstyrkte ett belopp, som i varj·e fall med ett
par miljoner översteg det, för vilket vi stannade~ Vi räkn'ade också från
början ned inko-m,sterna från statens järnvägar med ett par, tre .miljoner
till 30 miljoner, för att sedermera ytterligare sänka detta belopp. Jag
å.terkommer ·strax till den saken. Jag vill med detta alltså ha sagt,att
den nu löpande budgetens inkomstsiffror icke äro beräknade med någon
särskilt optimistisk syn på framtiden utan snarare tvärtom, ehuru förhållandena sedermera gestaltade sig så, att man fram i maj månad, vid
slutet ,av förra årets riksdag, måste ytterligare räkna ned ett p.ar poster,
sås·om också herr Wohlin ,erinrade om. Bl. a. sattes då inkomsterna från
statens 'järnvägar ned till 26 miljoner kronor. Å andra stdan vill j·ag
visst medge, att vi i vissa fall också räknade med högre inkomstbelopp
än dem vederbörande ämbetsverk föreslagit.' Gen·eraltullstyrelsen hade
sålunda beräknat tullinkomsterna till 130 miljoner, men vi höjde summan till 138 miljoner, vilk-et helopp Dckså godkändes av bevilllllngsutskottet och riksdagen. Jag kan i detta samman.han·g dock icke underlåta att framhålla, att generaltullstyrelsen nu har räknat mera opti-
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mistiskt för framtide.n än vad jag har vågat göra. När man förra året
~äknade med 130 miljoner, måste det nämligen ans·es vara mycket mera
optimistiskt att i år, som generaltullstyrelsen gjort, räkn'a med 138
miljoner.
J ag tror nu icke, att generaltulldirektör Wohlin ville' klandra mig för
mina beräknin:gar, därför att d·et ligger ju utanför möjligh·eternas gräns
att på något sätt komma med några bevis eller ens några grundade antaganden, varför man räknar på det ena eller andra sättet. När vi hade
den vanliga konferen,sen m·ed finansmän, nationalekon'om·er o. s. v. i
finansdepartementet i börj.an av december m ån,ad, tillsporde jag de närv~rande personerna om deras uppfattning om. framtiden. D·et visade si.g
då, att de voro tämligen överens om hur man skulle bedöma. laget för
1931/32, men när vi sedan kommo över ,till budgetåret 1932/33 ville man,
som -en av de närvarande nationalekonomerna sade, icke profetera. Det
är nog också en fullt rimlig ståndpunkt. Förhållandena äro så totalt förändrade gentemot vad de tidigare varit, att m'an icke vet något om framtiden. Atminstone har jag vid alla de konferenser och samtal och överläggningar med ledande män på olika områden, som jag haft under de
senaste månadern'a, aldrig kunnat få n,ågon vägledning i det hänseendet.
Hur s'tår ,det för övrigt till ute i världen~ Finns det över huvud taget ett
enda. land, som har kunn.at göra upp -en budget, som visat sig hållbar~
J ag tror emellertid, att vi ,alla kunna vara överens om, oavse,tt om vi
haft med detta ·direkt eller indirekt att göra, att. vi i Sverige i alla fall
till följd aven ytterst långt driv'en fö~siktighet befinna OBS i ett läge,
som är, jag tror jag kan säga, e·nastående i världen.
Efter d,enna inledning skall jag gå öv,er att ,säga n.ågot om ·de olika
punkter, som här ha blivit berörda.
Vad först beträffar mitt uttalande om att man ick'e skall skjuta stundens be.kymmer över på framtiden, så var detta närmast kn·utet till fråg,an om användand,e av lånemed·el. Jag har nämligen. bestämt varnat för
att avvika från den hittillsvarande grunds.atsen, att man icke skall använda lån·emedel till byggnadsföretag eller andra ändamål, som icke, äro
rent produktiva.' Jag tror det är.en regel, som ,man har all anledning att
hålla fast vid, fastän jag v·et, att det finns många framskjutna ledamöt.er
av riksdagen, som icke äro så ,säkra på Iden punl{te-n. Atminstone föreföll det ,så under remis'sdebatten, och jag har ocklså trott mig kunna läsa
ut det uren av de böcker, som nyligen ha utgivits och som behandla den
ekonomiska krisen.
Ett alldeles särskilt skäl för oss a.tt ickoe i tider ·somdessa på det sättet
skjuta över på framtiden stundens och dagens, bekymmer är den starka
stegring av skuldsättningen, som under de senaste decennierna ägt rum
i våra kommuner. Å ven om ma,n vill säga, att de med bortåt 300 miljoner
ökade komnlunala skulderna ickH i och för sig äro så farliga, får man
dock komnla ihåg, att våra kommuner uppenbarligen' gå emot skattehöjningar och att man mås,te hålla igen så långt det är möjligt. Det kan
komma den tid, då m·an måste tillgripa lånemedel för att fylla hål i budget.en, men så långt ha vi ännu icke kommit.
Nästa punkt, som inledaren stannade vid, var nlinskningen av an~dfigell
på fjärde huvudtiteln. Han menade, att den nedsättni~g av vissa ansla.g~
som här hade ägt rum, en.dast innebure, att man sköt över motsvara,nde
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belopp till nästa år, och att detta måste innebära ju.st att skju'ta över da-gens bekymmer på framtiden. J ag anser mig icke här vilja mera ingående ge mig in på denna fråga, men jag vill dock framhålla, att det icke
gärna kan vara någon mening i att salnia ihop pe'ngar för än'damål, sonl
icke nu behöva och icke kunn'a tillgodoses. Finns det redan förut fullt
tillräckliga medel för att fullfölja ett byggnadsprogram, finns det ingen
anledning att fondera pengar för detta ändamål åratal i förväg.
I fråga om arbetslöshetsanslaget kan ma,n naturligtvis diskutera, huruvida de 20 miljoner, soOm blivit upptagna) äro tillräckliga eller icke, särskilt när man jämför detta belopp m·ed den bild av det framtida läget,
som lämnats i finansplan'en. Det är emellertid på det sättet, som alla ju
känna till, att den verkliga summan skall fixeras längre fram under
riksdagen. Så har sk·ett under många år, och jag tror också, att det möjligen kan bli nödvändigt att korrigera den nu upptagna preliminära siffran beroende på utvecklingen och framför allt på de framställningar,
som komma.
J ag har redan nämnt några ord om belastningen på kommunerna, och
denna belastning skulle naturligtvis- ytterligare betydligt ökas, därest
man under nuvaran·de förhållanden skulle stryka det anslag på 9 mIljoner, som även i detta bU'dgetförslag blivit upptaget för bi.drag till kommun-ern'as: skolväsen. Detta ansJa,g innebär dock en form för utjälnning'
av kommunalskatterna, särskilt när man ster på hur stor ·del av beloppet,
s~m huvudstadens skattebetalare få bidraga med. Det k-an ju kännas litet
besvärligt för skattebetalarna i huvudstaden, men lett faktum är, att
kommunalskattebördan är bra mycket hårdare i de allra flesta andra
kommuner.
Både herr Wohlin och herr Carleson voro innH på frågan om amorteringsfonden. J ag vill i ·detta avseende endast ,erinra om ett par saker,
som man bör taga i betraktande i detta sammanhan·g. Först och främst
vill jag göra gällande, att när vi ha en statsskuld på något mellan 1,800
och 1,900 miljon:er kronor, vilken skuld enligt va.d riksgäldskontoret upplyst oID' måste väsentligt ökas under nästa budgetår, så ·synes det nlig i
och för sig vara berättig'at att i en budget, som upptager verkliga inkomster på 750 iL 760 miljoner, disponera ett belopp' av 8 miljoner för avsättning .till amorteringsfonden. Man kan givetvis göra den invändningen, att när man sätter av 8 miljoner men tar bort 9 miljoner, blir det i
realiteten ingen besparing, 'Och det är ju tyvärr på det sättet. Hur ledsamt
det än låter oc.h är, så få vi ännu a,mortera och dragas med den förra
krisens följder, vilket också har påpekats i en av de böck·er, som föregående höst ha utgivits, jag minns inte om det var av professor Heckscher
eller av professor Myrdal. När man har det så ställt, förefaller det icke
att vara ett orimligt krav, att man går 'in för regelbunden avsättning till
denna fond.
Bara inför detta a,rgument synas mig alla resonemang om dubbelföringar förlora sitt väJ'ide. Vi ha också i själva verket ,en mängd ink:OIDster, som gå till särskilda utgifter. Den största posten utgöres ju av de
80 miljonerna i au'tomobilskattemedel, vilka uteslutande skola användas
för vägväsendet. Vi ha ocks·å de självförsörjande verken och även i övrigt en del inkomster, som g.å till särskilda ändamål.
Härtill kommer nu beträffan·de amorteringsfonden en sak~ som icke
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framgår direkt av lånemedelsrevislon·ens utlåtande, nämligen att vi ha
nödlidande fonder i större utsträcknin'g än m-an dår omnämnt. A,tt detta
icke har omtalats beror helt -enkelt därpå, att om man för vis'sa utlånings~
fonder skulle tillkännage, att man icke an'ser Isig kunna få tillbaka de
utlånta pengarna, så skulle vederbörande gäldenärer icke göra minsta
försök att amortera eller förränta ,sina lån. Att man kan räkna m·ed betydande förluster både på fon,der och på annat nedlagt kapital är ganska
uppenbart. Jag hoppas emellertid, att det icke skall behöva gå som i
Norge, där förslaget till statsbudget på utgiftssidan upptager 50 miljon·er kronor för drift av ,de norska statsjärnvägarna. Vi ha i alla fall ännu
23 miljoner i inkomst på statens järnvägar.
J ag skall icke yttra mera ·om denna sak. J ag tror, att det är ganska
rimligt, att Iuan fortsätter med en sådan amortering. Det bör också ihågkommas, at!tvi ha en riksdag med fri motionsrätt och - s-ärskilt vissa
år - m,ed en stark tävlan att åstadkomma så mycket utgifter som möjligt. Några besparings'motioner har jag un·der mina tjugo riksdagsår
knappast sett till, och ha sådana förekommit, har det legat något annat
syfte bakom än -det rena besparingsbegäret. Under sådana förhållanden
är det icke så alldeles ,säkert, att man kan få några som helst avsättningar utom de, som, äro obligatoriska eller ofrånkomliga. Hade vi icke
haft möjlighet att tillgripa de medel, som funnos i amorteringsfon-dell
till följd av de storaav-såttningarn·a dit, är jag övertygad om att vår
e.k·onomiska ställning hade reellt sett varit sämre än den nu är. J ag går
härmed icke iII för något försvar för det hittillsvara,nde systemet med
sammankopplingen av de so. k. rusdrycksmedlen med amorteringsfonden
och de bes1tämmelser, som gälla härför. J ag har förra året r'espekterat
dem precis som min företrädare herr Dahl gjorde och liksom hans företrädare gen8'raltulldirektör Wohlin gjorde. Man hade dessa bestämmelser, och vi, följde dem. Jag tog förra året tillbaka en hel del pengar, då
jag hoppades, att en ljus-ning snart skulle visa sig, och att krisen· skulle
gå fortare över än som· tydligen blev fallet. J ag säger emellertid uppriktigt och ärligt, att det varit en lycka, att vi haft de bestämm€lser vi haft,
ty det är alldeles uppenbart, att hade riksdagen fått handskas med dessa
pengar, som ha flutit in undler den tid, som gått, ha.de vi förbrukat dem,
och vi hade då också haft en riksstat, :som hade visat större siffror än vad
som nu är fallet. J ag är övertygad om att alla de här n-ärvarande, som
tillhöra eller tillhört riksdagen, i själ och hjärta äro ense med mig på
den punkten. Vi veta, hur det gick under krigstiden, då man fick 50 il
100 miljoner mera i inkomster än som hade belräknats, och vart dessa
pengar togo vägen. Miljonerna bokstavligen rullade. Detta var också en
orsak till att jag förra året föreslog., att vi skull·e taga ett så djupt grepp
ur kassafonden, . som -då gjordes, det erkänner jag. Det kom ändå fram
flera motioner om att man skulle taga ytterligare medel. Chefen för riksräkenskapsverket varnade mig för ett alltför djupt. grepp, men det var i
alla fall riksdagsmän, som motionerade om att täcka vissa utgifter gen·om att taga mera pengar ur kass-afonden. Ni tycka kan-ske, att jag alltför mycket kritis·erar riksdagens förmåga att bedöma läget, men alla
teorier och alla allmänna talesätt till trots, så får man sådana bittra
erfarenheter.
Man har' här också talat om dubbelbokföringen i samband med rus-
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drycksmedelsfonden. Jag vill emellertid erinra om att även sedan 1926
års provisorium har upphört, så står det kvar i den gamla förordningen,
att fondens tillgångar också skola användas till vissa sociala ändamål
såsom nykterhetsupplysning o. d., och även om man kan hysa olika
:m,eningar och uppfattningar om detta arbetes behövlighet, så får det väl
ändå vara vår skyldighet att taga nödig hänsyn till en stor och utbredd
o-pinion8 åsikter.
J ag skulle i detta sammanhang också vilja nämna ett exempel på användningen av dennia fonds m·edet J ag skulle knappast till förra årets
riksdag velat gå fram med 'den starka stegring av utgifterna på sjunde
huvudtiteln, -som särskilt föranleddes av det krav, som blivit framställt
från gen·eraltullstyrels·ens sida om ökade medel för nybyggnader i och
för bekämpan·de av smugglintgen, om jag icke hade haft rusdrycksID·edelsfon·den att tillgripa. Min företrädare och herr Wohlin hade därvidlag
kom'mit öv:erens om att han icke skulle begära ett alltför litet belopp" därför att det fanns -så gott om pengar i denna fond för detta ändamål, och
det fann även jag vara riktigt.
På en· punkt måste jag med litet starkare' betoning säga, att jag anser,
att inledare-n hade fullkomligt orätt, och det gäller vad han sade. om den
extra krisskatten. J ag kan nämna att 'det första upps!laget att täcka den
brist, som vi konstaterade redan i september månad, var just att gå in
för' en extra skatt av denna beskaffenhet. Jag hade då icke sett en enda
skriven rad av bolagsskattekommitten-s. betän,kande, men däremot hörde
jag mig för, hur man tänkt sig att utforma kommittens förslag, och jag
fann då, att man tydlig~en var inn'e på samma tånkelinjer som jag själv
var. Det skulle väl för övrigt vara orimligt att tänka sig att t.aga ut alla
dessa 74 miljoner i indirekta skatter.
Man har nu sagt, exempelvis i riksdagen, att man i stället borde -ha
höjt den vanliga inkomst- och förmögenhetsskatten. J ag betvivlar emellertid, att detta kunde ha varit riktigt. Först _-och främst hade en sådan
höjning icke stoppat vid en ökning av procenttalet från 145 till 155, utan
man hade fått gå upp ända till 160, vilk·et under den tid, då vi hade procenttalet så pass högt uppe, betecknadHs sås'om mycket högt. Finansministrarn:a ha ju också sedan dess lagt fram förslag om sänkningar av
ifrågavarande procenttal i raskare takt än vad riksdagen 'velat gå m-ed på.
Dessutom vill jag :säga, att om man ser på antalet av dem, som ha över
6,000 kronor i taxerad inkomst, i jämförelse me·d 'den stora massan av till
inkom·st- och förmögenhetsskatt taxerade personer här i landet, så måste
ma,n säg.a sig, att de förra dock äro de, SOID äro bäst lottade. J ag omnämnde under remiss.debatten, att antalet en,skilda personer här i landet,
som ha en b,eskattnin-gsbar inkomst på 6,000 kronor 'och därutöver, utgör
en·dast 53-,000, under det att det sammanlagda antalet av dem, som äro
taxerade till inkomst- och förmögenhetsskatt, uppgår till omkring 2,300,000
stycken. J ag menar då, att dessa, som ligga över 6,000 kronors beskattningsbar inkomst, intaga i alla fall en privilegierad ställning. Det kan
icke hjälpas.
Det kan också vara skäl att erinra därom, att man nog får söka efter
ett land, som icke ansett det vara lämpligt att tillgripa en extra krisbeskattning i tider 80m dessa. Danmark har sin skatt. Norge, har också
infört en förnlögenhetsskatt. England har alldeles uppe-nbarligen mycket
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högre skatter än vi. J ag läste just i dag ett anförande, som hållits av
u.nderstats'sekreteraren MilIs i Förenta Staterna, i vi.lket han gjorde jämförelser mellan vad skatterna skulle bli i Amerika enligt det där framlagda förslaget och vad de äro i EnigIand. Enligt ·de uppg~ifter, som han
lämnade, skulle man i Förenta Staterna på inkomster av 100,000 dollars,
d. v. s. 375,000 kronor efter guldpariteten, komma upp i en direkt beskattning, som var i det närm.aste lika stor som hos oss. Man kan då knappast säga, att våra skatter skulle bli för höga. Och i Englan.d har man
dubbelt så hög skatt på sådana inkomster som vi ha även med tillägg av
den extra krisskatt.en. J.ag räknade också ut en hel' del andra exempel,
som visade, att vi här i Sverige, även med tillägg av den extra krisskatten, ingenting ha att klaga över, naturligtvis lned hänsynstagande till
den situation, i vilken' vi befinna oss.
Det var egenitligen endast detta, som jag här' hade att säga. J ag vill
sluta med att såsom ge.neraltulldirektör Wohlin säga, att vad som. nu behöves är naturligtvis samförstånd icke minst på det ekonomiska området, men var finns den, som icke blott i ord utan äve'n i handling" och
gärning vill vara med härom ~ Ser man på de i riksdagen väckta motionerna, så får man verkligen söka mycket ordentligt för att finna någon
lnotion, som icke avser höjningar på utgiftssidan. Det är s'må eller stora
belop·p, och var och en sorn motionerar :tycker, att det för all del skall
sparas på allting annat men icke just på den punkt, som intresserar
honom. Jag är också alldeles öv-ertygad om att när riks'dagen åtskilj e-s,
kommer budgeten i år liksom under en rad av år att sluta med en slutsumma, som är åtskilligt högre' än den, !{ungl. Maj:t har framlagt. Det
är under sådana förhållanden, som jag också hart när i tid och otid måste
mana till större spars-amhet.
Professor Gli Kobb: Som repres·entant för riksgäldskontoret skall jag
be att få säga några ord med anledning av de .anmärkningar,.som särskilt från herr Carlesons sida riktades mot .använ,dningen, av fonden för'
statsskuldens .amortering. J ag vill då börja med att erinra om att svenska riksdagen redan år 1855 uttalade, att upplånade medel skola användas end alS t ·då man kan beräkna, att de skola ge en· tillfredsställande avkastning. Det kan ju hända, att ordalagen föllo litet annorlunda, men
det v·ar i .alla fall det rättesnöre, 'Som man redan på den' tid·en. angav för
statens upplåning. De·nna princip har åtminstone i stort sett följts under
tIdernas lopp, och det har säkerligen också varit a.nledningen till att vi
ha åtnjutit ·en så god kredit i utlandet, som vi faktiskt ha gjort.
Under de första åren upptogas uteslutande amorteringslån. Undan.tGlr
man det sista lånet, upptogs det ,sista amorteringslånet år 1899. Då hade
man redan börjat övergå till s. k. räntelån,' men det ansåg,s då, att oakt.at någon amortering allt.så icke v·ar föreskriven, borde man ändå göra
en sådan. Olika förslag framlades till.anordnan·de .av en sådan amortering, och resultatet blev .slutligen den fond för sta.tsskuldens amortering,
som inrättades omkring år 1910. Ändamålet med fonden .angav,s då att
vara, att man skulle uppköpa oblig.ationer i öppna marknaden, när så
befanns lämpligt. Fonden har också, h·err Carleson, 'använts för detta
ändamål vid ett par tillfällen. H.ade för övrigt riksgäldskontoret omkring år 1920 haft medel till sitt förfogande, och hade vi då icke haft att
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täcka förlusterna på bränslekommissionen, så hade vi då i mycket hög
grad kun·nat använda oss av denna utväg till verklig amortering av
statsskulden, ty d·et var då ett synnerligen gynnsamt tillfälle att upp~
köpa gamla obligationer, ett tillfälle, som -emellertid sedan dess icke har
återkommit.
.
Än,da fram ·,till år 1914 anslogs det ·en miljon kronor om året till amorteringsfonden, men då staten under kriget hade ont om medel, gjordes
inga avsättningar till fonden under den.na tid, utan' den tillväxte för
varje år end.ast med räntan på fondmedlen. Fonden upp.gick år 1922 till
några och tjugo miljoner. Då fick den en mycket nyttig användning, i
det att man kunde avskriva de mycket stora förluster, som Sverige lidit
på grund av .sammanbrottet i Tyskland.
Ungefär samtidigt med detta tog fin·an'sminister Beskow upp ·en sak,
som vi i riksgäldskontoret alltid hade kämp.at för, nämligen att man
·skulle mycket noga ·se till att lånemedel användes ·endast, då man kunde
erhålla någorlunda tillfredsställande ·avkastning, och han föreslog i detta
samman-hang riksdagen .att göra ett uttalande om att i sådana fall, då
full förräntning icke kunde erhållas, skulle man täcka en del av det
anslag, det gällde, med !skattemedel. Detta uttalande gjorde också riksdagen till sitt.
När man sedan kom till omordningen av rusdrycksmedlen, framhölls
det just, att dessa medel bor,de ·användas för nedskrivning av ·oräntabla
delar av utlåningsfonderna. Det hade nämligen visat sig, och det vaT
alldeles uppenbart för v·ar och en, som följt noga med dessa ,saker, att
högst betydande belopp blivit upplånade för dessa utlånin~sfonder, som
icke vara räntabla. Vad heträffar oräntabla delar av de affärsdrivande
verkens lånem·€d·elskapital, beslöts sedermera av 1929 års riksdag, att
statens järnvägars k:apital skulle neds·krivas med 140 ,milianer. När man
fattade detta beslut, hade man anledning förmoda, att malminkomstern.a
skulle stiga till betydande belopp, och att dessa inkomster skulle kunn·a
användas för ändamålet. Diet var ju icke ,då så lätt att förutse, att vi så
pass snart skulle komma i den situationen, att malminkomsterna skulle
sjunka till nästan ingenting. Att man vid samma tillfälle bestän1de en
så pass lån.g amortering<stid ,som 30 år berodde n.aturligtvis på att man
icke ville .belasta budgeterna med alltför ,stora belopp.
Nu frågar man vad det -ege.ntligen tjänar till att på detta Isätt flytta
över lånemedelskapital till sk·attekapit.al i statens utlånin'gsfonder och
affärsdrivande verk. J a, det tjänar ,därtill, att 'man på det sättet får en
klar föreställning om hur var och en av dessa olika grenar av statlsförv.åltningen bär ,sig. Man 'Iser, om den verkligen bär sig själv eller
. 'endast med hjälp från annat håll. Att vi i lånemedelsrevisionen gingo ut
ifrån, att n·edskrivning skulle ske för varje särskilt verk för sig, berodde .därpå, att vår uppfattning var den, att då verkens inkomster
·egentligen bero på de taxor, som verk,en tillämpa, så är det bäst att för,söka komma därhän, 'att varje verk om möjli.gt kan få betraktas som en
helhet för sig. Jag tror för övrigt, att skillnaden i detta fall icke blir så
förfärligt stor. Telegrafverket intar ju dock en särställning, i det att det
är i stånd .att förränta icke blott det kapital, som är upplån.at, utan även
det kapital, som tillskjutits av ,skattemedel.
Vidare vill jag säga, ·att när man har med st.atens upplåning att göra
l'
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och när man i utlandet kan framlägga siffror, som visa, att vi ha placerat våra upplånade medel så, att statsskulden förräntar sig, så är det
för oss en högst avsevärd fördel. Det finns nämligen intet annat land i
världen, som kan uppvisa en så god ställning i detta avs·eende, som vi
ha. Det är ju alldeles giv·et, att detta skall vara till stor fördel för vår
kredit. För tillfället är det ju andra orsaker till att vi icke kun·na låna.

J ag vill också framhålla, att i lånemedels.revisionen var nog :skillnaden m·ellan majoritetens ·och minoritetens uppfattning icke särdeles stor..
Det tror jag, att generaldirektör 1Stridsberg vill instämma med mig om.
Den väsentliga skillnaden mella.n oss var egentligen den, att minoriteten
ville ha större anslag till fonden för statsskuldens amortering än vad
lnajoriteten ville ha. I så fall borde ju också herr Wohlin ha berömt oss
i stället för motsatsen.
Nu kan det naturligtvis mycket väl sägas, att man i stället för att göra
de avskrivningar, som vi ha förordat, bör behålla dessa medel i amorteringsfon·den för att ha dem disponibla och eventuellt kunna använda dem
på annat sätt. Jag för min del var också fullt på ·det klara med i hösta~,
vilket jag också sade ifrån, att jag väntade, att' dessa medel skulle tagas
i anspråk vid uppgörandet av nästa års budget. Vill man i~ke nu göra
de .avskrivningar, som blivit förordade, så går det naturligtvis an att
uppskjuta dem. Vi hade emellertid bara till uppgift att 'undersöka, hlIr
stort belopp det var, ,som borde skrivas av, och vi kommo därvid till det
resultatet, att d.en plan, vi uppgjorde, var genomförbar med den behållning som fanns i fonden för stat.sskuldens amortering, om man undantar aVlskrivnin.gen på statens järnvägaris kapItal. Vi ha emellertid samtidigt påpekat, att det fin·ns möjlighet att öka snabbheten i dessa avskrivningar. Varje år amorteras ju vissa belopp på statsskulden - i år
har det upptagits något över 4 miljoner för detta än·d.amål - och motsvarande belopp kunna liksom de föregående 100 miljoner, som en gång
'avskrevos, användas för samma ändamål. Vidare kommer staten om två
'år att in'hösta en vinst på 1923 ars premlelån,ungefär 12 miljoner kronor.
Det är också medel; som kunna användas för d.etta ändamål.- På detta
sätt skulle amorteringstiden för nedskrivning av statens järnvägars
lånemedelskapital kunna förkortas med ungefär 10 år.
Fonden för statsskuldens amor,tering var ursvrungligen avsedd för
direkt amortering av statsskulden genom uppk"Öp av obligationer. Denna
uppgift har sedermera vidgats så,att fonden även skall få begagnas för
minsknin.g av statens upplåning, och det är alldeles klart, att när amorteringsfonden har innehållit s·å stora belopp, som den gjort under de
sista åren, har den varit till mycket stor nytta i detta avseende. Vi ha
i själva verket icke tagit upp ett enda statslån för anskaffande av nya
lnedel sedan år 1927. Vi fingo viss·erligen något vid det konverteringslån,
som togs up·p i våras, men det var ändå ett jämförelsevis litet belopp.
Vi ha alltså icke behövt lån·a under fyra år, och det har som sagt berott
därpå, att vi haft den'na fond, och dessutom på att statskontoret kunnat
ställa stora belopp till riksgäldskontorets förfogande. Nu är den tiden
förbi, och dessa förskott måste åt.erbetalas. Stora anspråk komm·a därför att ställas på riksgäldskontoret, såsom också finansministern nyss
·antydde.
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Statssekreterare K.. Bergendal: Diet är flera punkter, ·som det k'unde vara
rätt frestande att gå närmare ,in p·å, men eftersom tiden är långt framskriden, skall jag i huvudsak inskränka mig till att taga upp ett yttrande av inle,dar'en. Han uttalade, att den löpande budgeten är den »svagaste i mannaminne». För min del tror jag icke alls, att ·detta påståend 3
är riktigt. Först och främst är ju betraktelsesättet utomordentligt formellt, då inl,edaren icke tog hänsyn till den omstän·digheten, att man just
i denna budget gör mycket betydande avsättningar av löpande inkomster
till den i afton så mycket omtalade amorteringsfonden. Även om det
alltså, när. bu·dgeten slutligen regleras, skulle visa sig, att kassafondell
får släppa till ett eller ett par tiotal miljoner kronor för att statsregleringen skall gå ihop, så har man samtidigt dock gjort' en avsättning till
amorteringsfonden på 25 a 30 miljoner. Tar man hänsyn härtill, så kan
det komma att visa sig, att i alla fall budgeten myck,et väl bär sig.
Vad jag niu sagt är dock icke -den viktig>aste synpunkten i detta sammanhang. Jag skulle nämligen vilja göra gällande, att det i ett sådant
läge som det l1uvaran.de icke i oeh för sig behöver vara -ett fel, om budgeten lämnar underskott. Det är visserligen utomordentligt viktigt, att
en budget uppgöres med stor försiktighet, men det är nästan lika viktigt, att budgeten icke göres.uPP med alltför stor försiktighet. När vi fått
ett ur statsfinansiell synpunkt exceptionellt svårt år, ett .depressionsår,
till vilket vi knappast »i mannaminne» haft någon motsvarighet, så är
det endast naturligt att kassafonden får sitta emellan. Den är avsedd
bland annat jU'st för detta ändamål. Man kan ju aldrig på förhand med
tillräcklig säkerhet för'utse framtiden. Det är därför icke riktigt att UPIr
göra en bU'dget m·ed hänsyn till de värsta eventualiteter, som kunna inträffa, ty man får då, om förhållandena sedermera gestalta sig väsentligt gynnsammare än man förutspått, alltför stora överskott i budgeten,
och stora 'sådana överskott höra enligt min mening till det farligaste,
som finns, därför att de ge anledning för dem, som makten hava, närmast riksdagen, ,att ·hesluta utgifter, som, .sedan de en gån.g införts 'i
budgeten, bli mycket svåra att åter få bort. Därför gäller det nog att i
detta avseende hålla den rätta måttan, så att man å ena sidan i la,gom
mån är på den säkra sidan men samtidigt icke räknar så försiktigt, att
man får alltför stora överskott. Hos oss är det kassafonden, som sedan
får tjänstgöra som den reglerande och utjämnande faktorn.
Jag kan av detta skäl icke förstå, att det skulle vara ett fel, att man
icke i fjol räknBJde med ännu större försiktighet än som skedde. Att man
redan för själva finansieringen av budg·eten för n,u löpande budgetår tog
ett -så avse.värt belopp ur kassafonden var nog ock'så fullt försvarligt, därför att kass'afonden då var så orimligt stor, omkring 75 .miljonHr kronor,
att det nästan hade varit farligt att behålla den vid denna storlek av
samma skäl, som jag nyss- nämnde, nämligen att blotta tillva:ron av så
betydande tillgångar i fonden, innebär en stark frestelse till utgifter från
riksdagens sida, vilka utgifter det i fortsättningen skulle bli svårt att
komma ifrån.
A andra sidan är det alldeles klart, att när man då till den nya budgetens. finansiering tog så mycket ur kassafonden, som man gjorde, och
när man nu vid framläggandet av statsverk'spropositionen kunde för
samma budget med tämligen stor säkerhet räkna med ett rätt betydande
f
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underskott, 10 il 20 miljoner, som· kassafonden har att täcka, så hade
det icke varit tillrådligt att nu föreslå, att även nästa budget skulle
delvis finan'sieras gen·om att alllita kassafo-nden. Finansministern har
ock'så klart och tydligt givit uttryck åt sin uppfattning på denna punkt
i sin finansplan. Han har dessuto-m framhållit, att, eftersom 'kassafonden
blir så p'ass medtagen på grund av underskott på den löpande budgeten,
det är all anledning att söka förstärka den redan i år, och han har därför ställt i utsikt, att en del av de skatteökningar, som han anser sig behöva föreslå för nästa budget, skola träda i kraft redan under detta bud·getår, för att man på så sätt skall få en välbehövlig förstärkning av
kassafonden.
Vad beträffar frågan om nedskrivning av lånemedelskapitalet, är' det
här - liksom ofta annars när det gäller bu·dgetpolitik - en 'Smakfråga,
om nedskrivningarna skola göras i år eller senare. Naturligtvis kan man
säga, att vi skola vänta m'ed detta, därför att amorteringsfnnde.n är en
slags andra kaS'safond, som kan komma att behövas för andra ändamål.
Det är klart, att man kan vänta, me.n det föreligger: här ung-efär samma
fara av för stora fondtillgångar, som jag nyss påpekade beträffande
kassafonden. Den »extra kassafonden», amorteringsfonden, är nu 'uppe i
betYdande belopp, och nID den icke i tid användes för sitt mera egentliga
ändamål, nedskrivning av oräntabelt lånemedelskapital, riskerar man,
att den i alltför stor utsträckning kommer att utnyttjas för finansiering
av budgeten. Man bör därför, medan ännu tid är, disponera amnrteringsfonden för sådant ändamål, för vilket den är avsedd. Även om man gör
de nedskrivningar, som finansministern har föreslagit i årets statsverks~
proposition, står dock vid budgetåret.s slut kvar i amorteringsfonden ett
belopp av u:Q.gefär 25 miljoner kronor. Detta helop'p har emellertid den s. k.
lånemedelsrevisIonen beräknat vara behövligt för framtida avskrivnin.gar
av sådan'a lånem'edelsförluster, som redan nu med tämligen stor säkerhet
kunna förut.ses. J ag tror därför för min del, att det är en riktig medelväg att nu gå in för ett visst avskrivningsprogram, men att å andra
sidan icke gå så långt, att m~n i nuvarande läge helt länsar amorteringsfonden.
Sl'utligen skulle jag också nled några ord vilja beröra frågan om användningen av lånemedel för budget.ens finansiering i störrie utsträckning
än hittills- brukat ske hos· oss. Det har ju gjorts gällande både i riksdagen, i
pressen och från nation:aleknnomiskt håll, att man.i ett sådant läge som det
nuvaran:de både k'an oeh bör ta i anspråk lånemedel icke blott som hittills
endast för ur statsbudgetär synpunkt p,roduktiva ändamål utan även för
andra ändamål, exempelvis för att -sätta i gång byggniadsföretag, som äro
av betydelse för motarbetande av arbetslösheten o. s. v. Det ka.p nJaturligtvis anföras en hel del för en sådan ståndpunkt. J ag s,kulle också vIlja
säga, att i ett idealsam'hälle skulle man kunna våga sig på den saken,
men i vår värld och med ,de tendenser~ so·m finnas hos OS8 liksom överallt, att snart sagt i det oändliga iutöka statsbudgeten, tror jag det vore
utomordentligt farligt att lämna den fasta princip, som nlan hittills
strängt hållit på nämligen att använda lånemedel bara för produktiva
ändamål. Faran ligger däri, att det är ,så förfärligt lätt att finansiera utgifter med lånemedel. Man beslutar utgifterna, och sedan för
Ulan bara upp motsvarande belopp på inkomstsidan i form av lånemedel,
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varefter riksgäldsfullmäktige få sköta om medelsanskaffningen genom
att låna upp de erfor·derliga medlen, i stället för att dessa pressas fram
ur skattebetalarnas -fickor. Det är för små svårig-heter att finansiera utgifter på det sättet. Om man släp,per den nuvarande principen, kan man
därför snart nog råka in på det sluttande planet. Jag är, med den erfarenhet jag tyvärr fått under långvarig tjänst i finansdepartementet,
övertygad om att om riksdagen en gång under dåliga tider börjar med
detta finansieringssätt för täckande av s. k. verkliga 'utgifter i tanke att
sluta, när tiderna åter bli bättre, så kommer man icke att sluta uta.n
man kommer att forts-ätta. Därmed skulle statsfinanserna komma ut på
glidflykt, och det ,skulle icke dröja läng-e, förrän man finge se de olycksdigra följdern~a härav kanske för penningvärdet och i varje fall för den
statsfinansiella ställningen i mera inskränkt mening. J ag tror därför,
att det är viktigt, att, som fin-ansministern med kraft och skärpa gör i
årets finansplan, slå vakt om den gamla principen att använda lånemedel endast för produktiva ändamål, d. v. s. allenast för sådana ändamål,
som ge statskassan verklig' avkastnin-g efter en s'kälig procent.
Ingenjör Eli Nordendahl: För den, som till en del har sina erfarenheter
från de ang~losachsiska län-dern-a, förefaller det nästan ofattligt, att en
riks-dagsmajoritet kan göra betydande ändringar i den av regeringen
framlagda budgeten utan att samtidigt övertaga regeringsansvaret. Man
måste fråga sig, hur något sådant kan vara möjligt i Sverige, och det
ligger -snubblande nära till handS' att söka den vä.sentliga anledningen
härtill i den omständigheten, att skatterna icke äro tillräckligt kännbara, i första hand för de riksdagsmän, som äro villiga att bevilja stora
extra anslag, och i sista hand för deras kom-mittenter, d. v. s. för -deras
väljare. I Sv-erige är ju inkomst- och förmögenhetsskatten ett väsentligt
un-derlag för budgeten. En stor del, kanske majoriteten av dem, som i
riksdagen motionera om ökade anslag, tänka sig nog, att 'dessa skola i
väsentlig mån täckas genom höjning av just d-enna skatt. Under sådana
förhållanden frågar man sig, om det kan vara pedagogiskt riktigt att,
då man på ett eller annat sätt måste öka inkomstskatten, göra ,det på
ett sätt, som blir ännu mindre kännbart för den stora massan skattebetalare ä.n den nuvEirande 'Skatten, till vilken det övervägande antalet
av landets invånare icke lämna något nämnvärt bidrag. För min del
håller jag alltså före, när man nu måste införa en extra 8,katt, så hade
det varit riktigare, att göra den mera kän-nbar, d. v. s. låta den gripa
djupt ned i samhället. Även om den extra skatten endast skulle pålägga
de mindre inkomsttagarna ett jämförelsevis litet belopp, skulle det dock
enligt min åsikt vara synnerligen nyttigt, att de på detta sätt fin'ge en
påminnelse om det Sit atsfinansiella läg·et.
Nu säges, att ·den föreslagna krisskatten lämnar företagsamheten i landet oberörd, eftersom, de-n icke träffar aktiebolag, och man kan ju också
framhålla, att i jämförelS'e med andra länder drives hos oss en mycket
stor del av företagsamhete'n just i aktiebolagsformen, ID-en detta hindrar
.ju icke, att alla de, SOID ,driva verksamhet i annan form, komma att drabbas av ,den nya skatten. Att den bara skall bli en tillfällig skatt tror man
ändå knappast. Det har ju visat sig, att de automatiska utgiftss.tegrin-
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garna i den svenska budgeten äro så betydan·de, att det måste till väldiga
nedprutnin'gar för att kun,na hålla utgiftssumman konstant.
Det förefaller mig därför som sagt ha varit åtmin·ston-e i någon mån
pedagogiskt riktigare att i stället för den föreslagna extra skatten höja
procenttalet för den nuvarande ink·omst- och förmögenhetsskatten. Det
må vara sant, att de stora inkomsterna i Sverige' beskattas relativt litet
i jämförelse meld vissa andra län·der, men det är icke visat, att det varit
till lycka för de andra länderna att ha så starkt progressiv beskattning.
Det är tvärtom mrycket möjligt, att det för dessa länder, särskilt för
Engla,nd, har va,rit en stor olycka, att den högre inkomstHn är alltför
starkt beskattad.
Generaltulldirektör N.. Wohlin: Det brukar ju vara vanligt, att inledaren mot slutet av diskussionen ger några kortfattade replik·er och jag
skulle därvid n'ärmast vilja säga några ord till professor Kobb. Han började med en historik från 1855, erinrade om vissa uttalanden vid 1924 års
riksdag och försvarade sedermera det nedskrivningsprogram med avseende å statens järnvägars lånemedelskapital, som riksdagen fastställde
år 1929, säkerligen icke utan inflytande från riksgäldsfullmäktiges sida.
Fördele'n med detta avskrivningsprogram, sedermera utvidgat till att
omfatta även an·dra grenar av staten·s afiärsdrivan·de ve-rksamhet, skulle
enligt hans menin·g vara, att vi därigenom finge en bättre föreställning
om huru var och ·en av ,dessa verksamhetsgre·n·ar hure sIg. Det förefaller
mig emellertid, Hom om detta teoretiska syfte föga skulle motivera en
för skattebetalarna så pass kännbar avskllivningspolitik. Jag får också
säga, att när riksdag~en, sQm jag nu tillåter mig kritisera, lade upp ett
30-årigt avskrivningsprogram med utgån·gspunkt från att state.ns ink.om~
ster på malme.xporten skulle, användas för ändamålet oO'h när man redan
efter två år· har funnit, att beslutet varit baserat på e-n fullständig felkalkyl med avseende å den in,komstkälla, som m;an räknade med, så borde
man nog vara litet försiktigare med att lägga upp på lång sikt ställda
program för avamortering·ar av detta slag. Jag vill också sätta i fråga,
huruvida det ligger någon djupare nationalekon:omisk visdom bakom
uppfattninge:n, att just 4,2 % skulle vara den normala förräntningsprocenten å ett sådant lån·emedelskapita1. Därom kan: m;an nog tvista.
Vad vidare angår uppfattningen, att denna vår hederliga, ja till en
gräns av nästan överdriven hederlighet ,drivna avskrivningspolitik skulle
fördelaktigt "inverka på utlandets. förtroen·de till vårt land vid förha.ndlingar om nya statslån; så kan ja.g ju fråga representanten för riksgäldskontoret, om han hade någon större, nytta av detta ökad·e förtroende
exempelvis i höstas, när man mig vet.erligt gjorde försök att i eln kritisk
situation få ett mycket behövligt lån till stö·d för den s.venska valutan,
vilket försök ju på det mest eklatanta sätt misslyckades. Jag unidrar, om
herr Kobb, när han ·kom·mer till Paris eller London och framlägger dessa
subtila frågor om av·skrivning· av lånemedelskapttal i vissa av statens
utlåningsfonder, i Ostkustbanan, i Kalixföretaget o. s. v. ·därme'd förmår
övertyga världen's bankirer och långivare om· att man i Sverige fört ·en
politik, som s·kapar ökat förtroende för. vårt lan.d. Jag tror icke det är
fallet, utan jag tror:,. att riksgäldsfullm'äktiges representant ser .p'å denna
fråga med en ganska begränsad horisont. Det kan dock' omöjligen vara.,
3 -
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riktigt, att om ett affärsdriyande' verk ger mer än full förräntni~g å det
däri nedlagda lånemedelskapitalet, detta icke skall klunna föranleda~ att
m'an ställer mindre fordringar på förräntningen av ett annat verks motsvarande kapital. Sverige är ,dock ett land med en gemensam statshushållning; svenska staten är en enhet, som driv,er olika grenar av verksa'mh'et. Stateils: jär'nvägar och vattenfallsverket äro icke isolerade aktie-:
bolag, som arheta fritt från' varandra och som var och en, skola ge en
vacker vinst" utan de hänga ihop. Enligt min mening 'är det 'därför alldeles riktigt" som minoriteten i lånemedelsrevisionen har sagt, att man
skall betrakta ,det hela som ett och tillåta, att överskott på Hn verksam.hetsgren får kompensera underskott på en annall.
I anlednin,g av vad herr statsrådet och statssekreteraren Bergendal
yttrade har jag' icke mycket att -tillägga utöver vad jag anförde i mitt
inledningsföredrag. Det rör sig om vissa m,odaliteter i uppfattningen.
'Jag har redan förut understrukit, att man icke bör vara mera pessimistisk än omstän!digheterna fordra~ J ag har också gjort gällande, att en
stor k'assafond inleder i frestelse, 'alldeles som statssekreterare Bergendal framhöll. Men olika mentngar kunna ~allt1d ,göra sig gällande rörande
storleken av det grepp ur kassafon'den, som togs förra året, och som i
själva verk,et kommer att bli ,betydligt större än vad man då beräknade.
Vad statsrådet yttrade ,om arbetslöshetsanslaget ger mig därjämte ånyo
anledning till un'dran, huru en under riksdagens lopp nödvändiggjord
'höjning av det provisoriska arbetslö-shetsanslaget p-å 2() miljoner skall
k,unna täckas utan ytterligare skattehöjningar. Det är visserligen en speciell fråga, sonl kanske icke nu behöver lnera i detalj debatteras. Men
jag menar, att denna fråga är nog e'n punkt i det framlagda bu,dgetför'Slaget, där jag har en känsla av att budg-etförslaget är svagt.
Till sist gjorde h,err statsrådet några allmä.nna reflexioner om hur
'mycket' man även i år ,skall få se av .de spår, som' även ja.g tillåter mig
:ange som spår,' vilk'a förskräck'a. J ag vill hoppas, att han skall lyek'as att
hålla dessa temperam·e!ntsfulla motionårer ännu bättre på mattan äll han
gjorde i' f j.ol, då han i alla fall redan kom' ganska långt. Han ,efterlyste
i detta sammanhang, huruvi-da någon enda besp'aringsmotion 'kunde åter'finnas i de.n flnd av motioner, som i dessa dagar vä.ller fram i riks:dagen. '
J ag skall be att få stå till tjänst med en, nämligen' om uppskov med nybyggnaden' för Karolins,ka sjukhuset. Om det kfunde realiseras, sk'ulle
det nog bere.da herr statsrådet, åtminstone i djupet av hans hjärta, en
'gan-skå stor glädje. Skulle jag lyckas med detta, kunde jag 'kanske också
få tillgift för min förra året gjorda begäran om ytterligare 300,000 kronol"
till tullverkets racerbåtar m. fl. åtgärder för spritsmugglingens bekämpaiIde.
'
fl

G,eneraldirektör E~ Stridsberg: Statsrådet Hamrin sade, att de påtalade
dubbelbokföringarna icke vore så mycket att fästa sig 'vid, och han på,pekade, att vi ha 'mån'ga flera s,pecialbudge.ter än dem, som man här anmärkt på. Ja, men .specialbudg-eterna i allmänhet innebära något annat
än 'dubbelbokföringarna. Jag medger, att dessa anmärkningar kanske
'icke äro så förfärligt :viktiga,' men ur statistisk synpun·kt spelar det dock
en viss roll vid j ämförelsier, hur man har budgeten uppställd i dessa
avseenden. '
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Herr finansministern framhöll,-att han i fjolårets. stats'verksproposition hade sänkt vissa poster i riksräkenskapsverkets inkomstberäkningar. Jag är ej så 'säker på det, utom beträffande inkonlst- och förmögenhetsskatten. Där hade v·erket beräknat inkomsten till 159 miljoner kronor,
vilken summa avrunda,des uppåt till 160 miljoner, un!der det att finansministern avjämnade den nedåt till 158 miljoner. Det skall nu bli roligt
att se, vilket belopp det blir. Fullstä.ndiga .uppgifterom dec.emberuppbörden ha ännu icke inkommit, men det är mycket möjligt, att det kommer att bli 159· miljonier. Från Stockholms -stad ha vi ju f. ö. att· för
januari vänta en halv miljon~ som av känd anledning icke kunde komma
med i december månads räkens·kaper!
Vad angår frågan om ne:dskrivning av låIi:emedelskapitalet har jag
redan i viss mån blivit förekommen av generaltulldirektör' Wohlin. För
att se, hur varje affärsv·erk bär sig, kan man naturligtvis gå till väga
på det sätt, som riksgäldskontoret vill ha det. Men detta framgår redan
av de statistiska tablåer, som riksräkenskapsverket varje år offentliggör.
Man ser där precis', vilket kapital varje verk disponerar och vilken ränta
det ger. F!ör kreditvärdighetens skull tror jag det är lika bra att kunna
visa på, att ,de produktiva fonderna sammanlagt ge bety,dligt mera än
räntan på statsskulden.
Sk~lln·aden m.ellan lninoritetens och nlajoritetens uppfattning i lånemedelsrevisionen va,r nog icke så liten, som professor Kobb ville göra
gällande. Minoriteten ansåg principiellt, att man· borde betrakta all
a:ffärsrö~else såsom ett och använda överskotten från vissa affärsverk
för att täcka bristen på an,dra. Genom det isolerade beslutet om nedskrivning av statens järnvägars lånemedelskapital, vilket jag för övrigt på
sin tid satte mig emot, voro vi emellertid bundna. Minoriteten fick där·för resignera. För övrigt voro vi också bun,dna av vissa direktiv för
revisionens arbete.
Att minoriteten föreslog en kortare amorterin.gstid är riktigt. D,et berodde därpå, att det visat sig, att man· icke kunnat fastställa en hållbar
amorteringsplan för mer än några få år. Vi ansågo därför, att man icke
borde göra upp program för alltför-lång tid. Men' vi sade också uttryckligen ifrån, att vid amorteringsplanens realiserande »måste självfallet
beaktas de förhållanden beträffande det statsbudgetära läget, som under
det ena eller an,dra året kunna föranleda jäm'kning i planen». Jämte den
kortare amorteringstiden ville vi ha fixa amorteringar varje år, 8 eller
9 miljoner, så artt man på förh'and visste vad man n·ormalt hade att räkna
med. Majoritetens förslag gick däremot ut p·å att man varje år skulle
till am·orteringsfonden avsätta just Idet belopp, som följde av 1929 års
riksdagsheslut om nedskrivning av statens järnvägars lånemedelskapital.
Detta skulle medföra stegring år från år av avsättningarna till fonden,
vilket vi ansågo vara mindre lämpligt.
Professor G_ Kobb: Ge·neraltulldirektör Wohlin frågade, vad nytta vi
hade haft av att kunna uppvis'a en god finansiell ställning i höstas:, då vi
ändå icke kunde få något lån i utlandet. J a, det är ju fullkomligt rikrtigt,
att vi icke kunde få något lån, men anledningen härtill va,l'" ju en helt
annan, nämligen att m·an både i Amerika och Frankrike behövde sina
pengar för andra ändamål. D·etta förhållande tror jag dock icke man
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kan taga till intäkt för atf gå ifrån sunda principer i vår lånemeodelsförvaltnin·g.
Beträffande vad generaldirektör Stridsherg nu senast sade om skillna·
den mellan majoritetens oeh minoritetens uppfattning om hur stora belopp som för varje år skulle gå till fonden för statsskuldens amortering,
så motiverades vår ståndpunkt därav~ att vi ville få anslagen så små
som' möjligt under de förs.ta kritiska åren, och vi nöjde oss därför med
att föreslå bara vad som var oun,dgängligen nödvändigt för att uppehålla det beslut, som riksdagen hade fattat.
Ja,g kan till slut icke un,derlåta att uttala min glädje över att generaltulldirektör Wohlin nu talade så mycket om samarbete och för;soning
mellan partiern·a. Det är icke alltid, som han haft det rättes'nöret för sitt
uppträdan·de i riksdage'n.

NATIONALEKONOlVIISKA FÖRENING'ENS
sammanträde dell 26 febr'uari 1932

Ordförande: Bankdirektör G. LAGERCRANTZ

, Det för aftonen uppställda överläggningsämnet:

Reforlller i beskattningen
illleddes med lledanstående föredra,g av häradshövding K. Dahlherg.
Ämnet syftar allenast på den direkta beskattningen. Inledningsanförandet avser icke mera än att upptaga vissa av de 'viktigaste
spörsmålen inom detta ämne och att därvid beha.ndla planer och förslag om refo-rmer, som äro särskilt betydelseflllla och särskilt
aktuella.
Våra gällande skattelagar b·ära alla färska data. Och dock erkännas väselltliga delar av vårt beskattnillgsväsen och en stor del av
den offentliga och kommunala förvaltning, so·m lrräver bes-kattnin'g,
vara i trängande- behov av omgestaltning. Sedan nå,gra, år tillba,ka
pågår ett mångsidigt arbete på frågornas utredning och refor:rnernas förbereda.nde. Det tar sin tid - tyvärr, kunna vi tillägga~ Nä,ppeligen i något annat land ställas så utomordentliga anspråk som i
Sverige på dylika utredningar, p'å skattefrågornas belys.ning från
alla tällkbara synp'unkter, historiskt och statistiskt, innan ärendet
}\:an finnas moget att underställas riksdagen. Dylikt är tidsö'dande.
Då el1 vis konung karalrteriserade det svenska. folket som ett ·trögt
folk, hade han för visso rätt. Me-n lika rätt hade han, då han tillade
orden »dock fullt av 11etsigheter». Vid mera än ett tillfälle under
sena.re åren har det inträffat, att riksdagel1, då utrednings'kvarnen
på skatteväsendets 'område funnits mala för långsamt, gripits av
otålighet och, utan att avvakta utredningsresultatet, fattat plötsliga,
stulldom mycket betydelsefulla beslut, vilkas konsel{venser ingalunda
vid tillfället legat klara. En medelvä.g mellan dessa ytterligheter vore
att föredraga.
4 -
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Vid ·betraktande av det s'venska. skatteväsendet, sådånt det i närvarande stund, endels byggt p'å åldriga grundvalar, är gestaltat,
torde det vara, skäl att låta blicken. dröja vid några särskilt bety ..
delsefulla och iögonenfallande egendomligheter.
Först oc~h frä.mst egendonllig är' proportionell mellall de belopp~
som årligen uttagas i form av å ella sidan kronoskatt och å andra
sida,n kommunalskatt. Summan a,v Irommuna1skatten, således skatterna till primärkommunerna, landstingen och vägdistrikten, uppgår
till vida. mera ä,n dubibelt så m~7cket som det belop'p, vilket uttages
genom den statliga· inkomst- och fÖirmögenhetsskatten. Den kronoskatt, som' från landsbygden leverHras, utgör allenast en femtedel a'7
summan av landskommunernas 'kommunalskatter. Att för de allmänna beho:vens tillgodoseende en så stor del av den direkta skatten
uttages på kommunal väg som förhållandet är i Sverige torde vara
något mycket sällsynt. Up·pfattningen om de såsom kommunala beteclrnade uppgifternas stora omfattning och tyngd för~tärkes äll
mera, då i betr.aktan!de tagas de stora belopp', som av staten tillhanda~
hållas kommunerna såsom bidrag till förvaltningen av deras. uppgifter.
Den l1aturliga förutsättningen för den nu antydda, sällsport kraftiga belastningen av kommunerna borde' ju vara, att vårt lands kommunala indelning vore sådan, att den innebure garanti för el{onomisk bärkraft och administrativ arbe,tsduglighet 110S kommunerna.
I stället: är förhållandet det motsatta. Få länder om ens något hava
så små,' så svaga, så folkfattiga primärkommuner, som de svenska
till större delen äro,. Mera än halva antalet landskommuner hava ett
invånarantal, som understiger 1,000. Nära. 400 ko·mmuner hava färre
än '500 invånare.
Då därjämte betänkes den oundvikligen ytterst ojämna fördelningen över landet av skatteobjekten, framstår såsom en självklar
konsekvens av de här berörda samvei'kande faktorerna. 'en utomordentlig ojämnhet kommunerna emellan i den kommunala uttaxeringen och en orimligt hÖlg belastning av de elron·omiskt sv·aga kommunerna. l\1:edan lrommunalskatten i Stoc.kholm år 1929 var kronor'
5: 61 per skattekrona., uppgick den samma år i Nedertorneå so:cken
till det frukta,nsvä-rda beloppet av kronor 41: 97. Det -sistnämnda fallet är ingalunda en enastående kuriositet. På vä·gen dit upp påträffas många hundraden av högst b'etänkliga fall. Åven då hänsyn tages
till de skatteutjämningsmedel, som av staten utdelas till de mest betryckta kommunerna, förefaller det oss storstads'bor gåtfullt, huru
det ,~ommunala livet i de fattiga småkommunerIia över huvud taget
är gestaltat.
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Ett är väl säkert: utan ett oavlåtligt utövande av de möjligheter,
som statens tvångslagstiftning och disposition över de statliga bidragen erbjuder, skulle den kommunala f'ö'rvaltningen icke !{unna
hållas i jämn gång. Och lika obestridligt som detta statens stä.ndiga
tryck p;å kommunerna är, lika obestridligt är å andra sidan kommunernaS' tryck på stateIl, vilken, i samma mån som kraven på den
kommun.ala förvaltningen skärpas, tvingas att tillhandagå med alltjämt ökade bidrag till dens'ammas effektuerande - bidrag, so,m merendels utgå automatisl{t och efter enhetliga grunder till: rik:a och
fattiga l{ommuner.
"
Om vi nu fråga oss: va,d är ullder dessa förhållanden kvar av ,rår
beprisade kommunala självstyrelse~ måste det ärliga svaret bliva,
att d.enna är utomordentligt besl{uren. Till att förenkla oeh begrällsa
den i lag stadgade kommunalförvaltningen, därtill räcker självstyrelsen föga. Vad den kn,n användas till'är att åstadkomma utbyggnader p'å förvaltningso,mrådet, om oek okloka sådana. Stundom kunna
för övrigt dylil{a åtgärder, även om d·e för det hela, äro av ondo, för
]{ommun;e'n själv. vara ganska praktiska, exempelvis då en kommllll
beslutar att anställa en ny, egentligen ganska obehölvlig skollärare
i det medvetandet, att d'en ringa del av lönen, som ej. ersättes av staten, i allt fall understiger den kOlnmunalskatt, som är att vänta från
den nya funktionären.
.
För en del år s.edan inföcrdes befogenhet för l\:ommunerna att vid
sidan' av. den allmänna kommunalskatten, -som ju är proportiollell,
llttaga en. progressivskatt. Lämpligheten av denna åtgärd synes tvivelaktig. Vad SOln fra,mför allt kräves på det kommunala beskattningsområdet ä.r ju åtgärder, som verka i sJ~atteutjämnande riktning.
Dell l{ommunala progressivskatten visar sig hava alldeles motsatta
'Terkningar; den ö'kar ojämnheten. Största delen av den kommunala
'progressivskatten upp·bäres av Stockholm och några andra storstäder. Landsbygden Ilar ringa utb,yte av densamma, och. fö,r de verkligt skattetyngda kommunerna har den nära nog ingen b·etydelse.
l\fed andra ord, till förmån fÖlr några redan fö:rut välsitueorade l{oIDmuner ta.ger den k.ommunala progressivskatten i anspråk en skattekraft, som med bättre utbyte sl{ulle kunnat utllyttjas av 'staterl GCll
därmed l{ommit landet i dHSS 11elhet till godo.
HärtillIrommer så, att redan förefintligheten av denna sp'eciella
progressivskatt liksom även ay den likale:des sp-eciella progressivskatt~
som benämnes utjämningssl{atten, syn·es oläglig. Att den direkta beskattningen av de fysiska personerna bör i avsevärd mån byggas på
skattefö,rmågoprincipen och i överensstämmelse därmed innehålla en
progressiv beståndsdel lärer väl numera vara allmänt erkänt såsom
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riktigt. l\ien säkert är oelr, att tillämpandet av progressivprincipen
är en ytterst ö,mtålig up·p,gift. Avskräckande exempel finnas p'å dy:..
lik beskattning, då lronsekvense-rna av densamma icke varit klart
överskådade. Från denna SYIIPUllkt synes det mest önskvärt, att, då
flera och sins emella,n olika. direkta sk'atter uttagas, allenast en a,r
dem göres progressiv.
Då nu den progressiva beskattningen ä·r motiverad med olikheten
i de skattskyldigas personliga skatteförmåga, bör, tyckes det, d~rav
följa, att denna sl(atteform förbellålies beskattningen av de fysiska.
p·ersonerna. Endast beträffande dem kan det talas om en personlig
skatteförmåga. I den mån de juridiska personer, som ägas av de fysiska personerna, således framfö1r allt aktiebolagen, åläggas särskild
skatt, är ju denn,a bola.gsskatt ingenting annat ä,n ett tillägg till delägarnas personliga, skatt. Det oaktat har i vårt land, i olikhet mot
vad fallet är i nära l10g alla andra länder, på den del av de fysiska
personernas skatt, som erlägges av bolagen, ~agts en särskild progres-:sivskala, därvid såsom lrriterium på den olika skatteförmåga., som
bolagel1s inkomster presumeras b·esitta, använts förhållandet mellall
storleken 'av d~ fasta fonderna oeh vinstens belopp.
En följd av denna säregna gestaltning av bo;lagsbeska..ttningen har
blivit, att de vinstgiva,nde svenska bolagen äro underkastade en beskattning, som i jämförelse med motsvarande bolag i utlandet är synnerligen hög. Detta ogynnsamma förIlåIlande mellan Sverige. och llt. landet skärpes yttermera genom det förhållandet, att dubbelbeskattningen i Sverige är, till skillna.d fråll vad som är vanligt i utlandet,
fullt genomförd jämväl på den kommunala besl{attningens olnråde.
I betraktande av den internationella betoningen av vårt näringsliv
och dell utomordentliga b'etydelsen av vår exportindustri - i själva
verket torde det icke finnas nå.got land, där exportindustrien upptager så stor andel av industriell som i Sverige - innebär tyngderl
av vår bola.gs-beska.ttning ett 11inder för den svenska industriens,arbete på att förskaffa sig oeh behålla sin plats i solen..

Till industriens stora skatteproblem återkommer jag. Att jag ieke
i vidare mån än skett går in på de aktuella skattefrågor a·v speciellt
slag, som närmast beröra la.ndsl{onlmunerna och deras inbyggare,
exempelvis fråga110m omläggning eller .utvidgning av gar~ntiskatte
systemet eller om de olika repartitionstalen kan motiveras med, att
jag håller före, att vi nu kommit så långt, att den enda riktiga lös,-'
ningen av kommunalskattefrågan är en så pass grundlig förvalt-·
ningsreform, att genom densamma kommunernas skattefråga blir till
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Sill betydelse 'väsentligt reducerad, varigenom de olika sätten fÖT lösandet av denIla beskattnings detaljer llpP'höra att förtjälla ett så
stort intresse som hittills måst tilläggas dem.
Intet av vårt la.nds al\:tuella problem tOTde lrunna anses viktigare
än fråga.n om en någorlunda effel{tiv kon1munalskatteutjämning.
Denna lärer ieke kunna rationellt åstadl\:ommas annorledes än att en
avsevärd del av de' förvaltningsuppgifter, som för 11ärvarande åvila
primärkommunerna., överflyttas till staten eller till kommuner av
högre ordning. Denna omläggning är mycket svår, bland annat därför att förhållandet i förvaltnings- och kostnadsavsee:nde mellan statell oc.h de olika slags kOlmmunerna är så invecklat. vTi veta alla, huru
utvecl\:lil1gen varit under de senaste årtiondel1a. Statsmal{terna hava
livligt intresserat sig för det sociala reformarbetet, oell. beslut om
sociala förb'ättringar hava fattats tä.mligen oavlåtligt. För att undvika att betunga statsbudgeten har man alltid varit benägen att lyfta
över åtminstone en del av l{ostnaden på primärkommunernas skuldror; ibla.nd, har verkliga kostna.den synts än bättre lIndanskymmas, genom att någon del a'v densamIna lagts på lalldstingen, stundom ntall att dessa ens fått möjlighet till kontroll å medlens anvälldande. En omständighet, som medverl{at till de in,recklade förhållandena, är, att de olika refoTme-rna merendels genomförts separat
såsom resultat av sp·ecialkommitteers förslag. Lika starkt som !{ommitteernas intresse plägat vara för den sociala sidan a,v deras up·pgifter, lika svagt Ilar ofta intresset eller sakl{unskapen varit, då den
finansiell~. och förvaltningSimässiga sida.n av saken skolat bedömas.
Följden har blivit, att en mängd dylika frågor erhållit finansiella
och administrativa lösningar, som kunnat vara mera praktisl{a och i
varje fall synas onödigt mångskiftande.
Mot en sådan grundlig omläggning a,r den fö,rvaltning, SO'ID för
närvarande är komnlunal, och l\:ostnaderna för densamma, som nu
antytts, torde invändas, att mall därigenom risl\:erar att till mycket.
stor del förlora den viktiga tillgång, som det nuvarande förvaltnings.systemet erbjuder, IlämIigen de små l\:ommunernas besparingsmöjligheter och intresse för sp'arsan1het. Invändningen är synne-rligen beaktansvärd, och det är av stor vikt, att vid l"eformernas, utarbetallde
sådan schematisering undvikes, som skulle utesluta de små kommunerilas och deras inbyggares p,å ekonomiskt ansvar grulldade illtresse
för l\:lok el\:ollomise'ring. 1\1:en ma.n bö'r å andra sidan akta sig för att
överdriva den nuv,arande l\:olnmullalförvaltningens betydelse såsom
sparsamhetsfaktor. Först OCII främst tvingas särskilt lalldsl\:omlnunerna i stor lltsträckning genol11 statens lagstiftning oel1- l\:ontrollerande 'Terksamllet till utgifter, som de illl1erst icke önska och ieke
o
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gO,dkänna såsom oundgängligen nödvändiga. Vidare är det sil, att det
bedömande av de kommunala frågorna från den särskilda lilla sockne11S synpunkt, som l1U sIrer och mall kan säga författningsenligt
skall slre, i stor utsträckning resulterar i rena slöseriet eller åtminstone, vilket för övrigt är detsamma, i dålig valuta för pengarna..
Till en närmare utläggning av detta utomordentligt rilra ämne är
här icke platsen. Ett par exempel till klarläggande av vad jag menar
få vara nog. Först ett från skolväsende1ts område. I detta nll ha våra
folkskolor och småskolor e:a 600,000 lärjungar. Statistiken ådagalägger, ätt','till följ'd av den minskade l1ativiteten antalet skolb;arn skall
"lmder endast de närmaste sex åren sjunka med åtskilligt mera än
100,000. Minskningen kommer icke att st.anna härmed. Uppe·nbarligen måste därav följa mycket avsevärda indragningar av skolor,
skolklasser och lärare. Det oaktat tillsättas allt fortfarande folkskollärarna utan någon skyldighet a.tt underkasta sig förflyttning
från den lilla skola, vid vilken de anställts, ocll naturligtvis än mindre till någon skola, belägell utanför sockeng,ränsen. Ett exempel
från fattigvård'ens område. Vi veta, hurusom den nya fattigvårdslagstiftningen medfört, att i lands.kommunerna under de senaste tio
il tolv åren måst llppföras ett myclret stort antal ålderdomshem och
dylika anstalte.r. Helt naturligt har varje liten socke-n, som byggt sin
anstalt, funnit sig b·öra rälrna med be;hovet av reservutrymme.- Och
resultatet härav har blivit, att, ehuru byggnadsprogrammet inga.lUllda är fullbordat, platserna på landsbygdens fattigvårdsanstalter
äro så rikligt tilltagna" att mindre äll 60 % av dem äro tagna i bruk~
mera än 40 % av platserna äro icl{e bela.gda. I städerna med deras
större tal är förhållandet annat; 85 % av platserna äro belagda. Nu
etta111lat oeh i sanning up,prörande exempel på verkningarna av de
åldriga sockensynp-unkterna på fattigvårdens område. Reglerna om
hemortsrätten i fattigvårdsavseende äro barn av den tid, då befolkningen var stabil, då man i allmänhet levde och dog i den socken,
där man föddes. Nu är befolkningen rörlig, men reglerna gälla alltjämt. F'öljde-n av dem har, enligt vad allmänt omvittnas, blivit, att
särskilt äldre personer och. barnrika eller sjukliga fa.miljer endast
alltför ofta bliva hindrade i sina försök att skaffa sig anställning
utanför den socken, där de vistas. I socknarna, dit de söka sig, mot"'sätter man sig deras inflyttande med näbbar och klor, vilket ju kan
vara förklarligt, eftersom det ofta ej behövs mer än ett eller ett par
}rostsamma fattigvårdsfall för att märlrbart försämra en liten sockens
ekonomi. Ell annan följd av dessa hemortsrättsregler är det motbju- '
daude. processandet. Den statistik, som varit mig tillgä.nglig, visar
ständig ökning å,r antalet fattigvårdsp·rocesser. Medall antalet av de
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hos länsstyrelsen anhängiggjorda målen år 1907 utgjorde 2,755, hade
antalet år 1925 stigit till 13,426.

Jag skall nu lämna skatteutjämningsfråga.n. Vanan är halva naturen, vilket väl får utgöTa förklaring till, att det rådande tillståIi~
det hittills kunnat fortfara. Skulle vi gå till mötes en långvarig lågkonjunktur, torde dock svårigheterna bliva övermäktiga, om refo:r·
mer .iclre vidtagas. Huruvida det är genomförbart att här åstadIromma en grundlig reformering, vet jag ej; att det är ollndgängligen
nödvälldigt, därom ä.r jag överty.gad.

,lVledan mil1~ uttalanden i k{}mmunalskatteutjämningsfrågan äro
att betrakta såsom rent personliga, Ilar jag förmå.nen att i den fråga,
till vilken jag nu övergår, lrunna skjuta framför mig ett aven enhällig kommitte helt nyligen framlagt förslag. Jag åsyftar' bolagsskatteberedningens betänkande med försla.g till ändrade bestämmel.ser· angående beskattning av .a.ktiebolag och a.ndra näringsföretag

ill.m.
Betydelsen av att vår skattelagstiftning icke försvårar utan i stället befrämjar· den industriella utvecklingen av vårt lands oc-h ej·
minst vår exportindustris konkurrenskraft på världsmarknaden har
jag. redan framhållit. D'å nära nog hela vår mera betydande industri
är organiserad i aktieb·olagsform~ gestaltar sig denna fråga till stor·
del såsom en fråga om det lämpliga nrdnandet. av aktiebolagens beskattning. Gel10m en av docenten Erik Lindahl verkställd jämföl~ande undersö'kning av "bolagsbeskattningen i å ena sidan Sverige
och å andra sidan ett dussintal för jämförelsen betydelsefulla länder
lIar det ådagalag~ att den svenska aktiebolagsbeskattningen· i sin
helhet (.såled·es den statliga. och den l{ommunala tillsammantagna
OCll· med beaktande. ·av såväl. boJagens egna skatter som de· på aktieägarna· belöpande) måste i jämförelse med motsvarande beskattning
i: andra länder betecknas såso,m osedvanligt hög för bolag med hög
illkomstprocent samt även vid måttlig inkomstprocent såsom särdeles tyngande. Denna bolagsvinsternas höga beskattning i Sverige beror icl{e i första·hand på skattetryckets allmänna höjd utan finner
sin förklaring i bolagsvinsternas kraftiga merbela-stning i förhållande till annan inkomst på grund av de~ starkt progressiva skatteskalorna för bolag och den såväl statliga som kommunala dubbelbeskattningen av bolagsvinsteTna.
Självfallet måste detta sakläge utlösa dels en viss benägenhet hos
det svenska l{a.pitaletatt söka sig användning utomlands, där i förevarande häns'eende gynnsammare betingelser erbjudas, och dels obe-
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nägenhet för utländskt kapital att in,randra till vårt land för :att
här arbeta. Åvell för det kapital, som praktiskt taget är stationärt i
Sverige, uppkommer genom den starka merbeskattningell av bolagsvinsterna benägenhet att avhålla sig från placering i vår industri.
D'etta förhållande inverkar för övrigt ofördela,ktigt även på vår illdustris konkurrenskraft utåt. Om industrien i ett nled Sverige konlrurrerande land' har lättare att erllålla inhemskt l{apital äll va.d fallet är med dell s'Tenska illdustrien, har givetvis därigel10m konl~ur
renslandets industri större nlöjliglleter att göra sig gällande än del1
svenska industrien.
FÖ1ljal{tligen måste det vara en angelägenhet a'T stor vikt för vårt
lands välstånd att genom lindring a.v våra a,ktiebolags merbesl~att
nillg bereda vår industri gynnsamnlare arbetsvillkor.
Det förslag härutinllall, som av beredningen framlägges, går .i .
första Iland ut på att åstadl{omma skattelättnad åt a.ktiebolagen
genom att avsevärt minska belop·pet av d·en statliga inkomstsl{att,
som av bolagen uttages. Att det icke ifrågasättes att åstadkomma
någon del av minskningen gellom om.lägglling av bolagens deltagande i gäldandet av allmän komm.llnalsl{att är först och främst -beroende p'å det dröjsmål och de.svåriglle.ter, som skulle vara förbulldlla
med att inblanda dellna speciella fråga i de invecklade spöTsmål,
vartill kommunalbeskattningen giver anledning. Vidare OCll eftersom kompensation för den minskade bolagsskatten avses allska.ffad
genom viss skä.rpning av dell de fysisl{a personerna åvilande statliga inkomst- och förmö'genhetsskatten, har härigenom erllållits -ett
osökt tillfälle att föreslå ·en viss rationalisering av sagda skatt över
huvud taget, varigenom densamma bland anllat l{an antagas bliva
bättre skickad att möta de öka.de ansprål{, som komma att f<;>ranledas aven blivande överflyttning av förvaltningsuppgifter från de
kommunala enheterna till staten..Ocll slutligen åstadkommes genom
att .bolagens skattelindring koncentreras på statsskatten oell där
gÖ'res rätt så l{raf'tig en. eljest -icke förefintlig mÖijlighet att utan
några egentliga olägenheter förvandla bolagens statsskatt till PTOportioneli i stället fÖlr progressiv. Förlltom de' olil{a skäl av principiell innebörd, som kunna anföras mot pTogressiv beskattlling av
bolagsinkomsterna, måste. detta system b'etecknas såsom pral{tisl{t
sett ytterst olämpligt. Det lägges i bolagens egell llalld att genoln
organisatoriska åtgä.rder reglera storlelren a,v skatten. Den vinst,
som härrör fråll ett bolag med ett litet eget l{apital, beskattas strängare än en lika stor vinst från ett bolag, som finner läII}-pligt att.redovisa ett stort om.än så vattenblalldat aktiekapital.
Enligt förslaget skall -å aktiebolagens, liksom även de solidarisl{u
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bankbolagells oell de ekonomisl{a föreningarIlas, beskattnillgsbaTa. inkomst. uttagas en proportionell skatt, vars grundbelop·p skall utgöra
5 %. Att märka är emellertid, att beredningell i samtliga sina fö["··
slag och beräl{ningar utgår från en nivå för grundbeloppen, som motsvarar 133~ % av nivåll för grundbelop,p'en enligt de lluvarande bestämmelserlla. Denna llivåhöjnillg torde vara gans.ka välmotiverad.
Ty ingen vågar vällloppas på· nå,goll avsevärd sällkning .lInder översl{ådlig tid av dell nuvarande sl{atteprocenten av 145 %, SäTSkilt on1 ~
Ulan rä.knar med nödvändigheten av att ell del av de för närvarande
kommullala utgifterna överflyttas till den statliga budgeten. Bered..
nillgens fÖI'slag innebär således, a.tt fö'l" att den pl~oportionella skatterl
å bolagen OCll fö-reningarna skall· inb,ringa ett lil{a stort belopp, som
en dylilr sk.att enligt lluvarande bestämmelser skulle giva med en
sl{atteprocellt av 145 '%, därtill måste fordras, att skattep-rocentell
llöjes till 108,75 .% och den effektiva sk'attesatsen således ökas fråll
5 % till 5,4375 %. Med tillä,mpning av 1930 års tax.eringar (i vissa fall
i saknad av uppgifter 1929 års) beräknas, därest skatteproeelltenhålles vid sin lluvara.nde fal{tiska llöjd eller således enligt förslaget
108,75 9'~, den fö,reslagna ändringell av bolagens ocllfö,reningarnas
besl{attnillg åstadkomma ell nlinskning av summan av deras statliga
inkolllstskatt med något över 13 miljoner kronor eller således från
43% miljoner till c:a 30 miljoner. Frånräknas monopolbolagen il1nebär ändringen, att bolagsskatten sjullker från 39,3 miljoner till 28,7
eller således med 10,6 miljoner. Det bör nämnas, att oaktat denna
gansl{a l{l~aftiga totala skatteminskning ett myc.ket stort antal bolag
sk.ulle enligt förslageterllålla högre sl{att än för närvarande. I :de
allra flesta fall röT det sig doek o'm mycket små belopp' :ocll i andra
fall, där aktiekapitalet uppellbarligen är utspätt, lärer rättvisan av
reformen framstå såsom uppenbar.
Ell förutsättning för vinnandet av de fördelar, som kunll,a förvälltas av bola.gsskattells förvandling till propo'rtionell, måste givetvis
vara, att den p·rogressiva principen på detta område helt oo:h hållet
avskaffas. r enlighet härnled föreslås, att bolagen och de ekollonliska
förellingarlla skola helt befrias från 'skyldigheten ·a.tt erlägga kommunal pi~ogressivskatt och utjämningsskatt. DenIla skatteminsknin,g
SYlles, ellligt 1930 års taxeringar, böra uppsl{attas till c:a 4 miljoner
kronor. Vad den kommunala progressi,rskattell angår, går refo~en
huvudsakligell ut ö.ver Stockholm OCll en del andra städer. För landsbygdens skattetyngda kOlnmUller sakIlar frågan betydelse.
r vad mån de fö,teslagna s,kattelindringarna för näringsföreta.gen
må kunna eller bÖTa l{ompenseras genom besparing ,av utgifter eller
anskaffande av öl{ade inlromster annorledes än genom direkt beskatt-

46

NATIONA.LEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 26 FEBRUARI 1932

ning är' en fråga, som ej bör dryftas i detta sammanhang. För lösa~
det av här föreliggande fråga lrräves otvivelaktigt, att vä:gar utfunnits oeJl finnas anvisade' att inom den direkta beskattningens ram
åst-adkomm.a ersättning för den sl{atteminskning, som förslagens
realiserande skulle medföra. Beredningens förslag hänltinnån inn'ebär, att större delen a,,~ ersättningen skall ansltafias genom skärpning' av den statliga inkomst- och förmö\genlletsibeskattningen för
fysiska personer m.ed förhållalldevis stö'rre sltatteförnlåga. Tvenne
vägar synas llär framl{omliga, nämligen dels sItärp·ning av progressionen inom de llögre skikten av inkomstskalorna och dels skärpning
av' förmögenhetsbe-sl{attningell. 1 sistnämnda hänseendet Iran man,
jä,mte andra alternativ, t ä-nka. sig en skärpning med 20 %, vilket:betyder dens. k. förmö·genhetsdelens ändrande från i/GO till 1/50, eller
ock en skärpning med 8 %,' där,rid iörmögenhetsdelen bestämmes till
9/ 600 • F'ör skärpningen av inkomstskatteslralornas· progression kunna
under beaktande av olika synpunkter förslag uppgöras i obegränsad
mängd. Det stora antal av alternativa förslag, som framlagts och till
sina ekonomiska verkningar kalkylerats, hava alla det gemensa.mt,
att skärpningen i princip avs·er att träffa endast de beskattningsbara
belopp, som överstiga 20,000 l{ronor.Den stora vå4a.nmed dylik
skärpning är, att skattesrystem·ets smidighet därigenom ävelltyras,
nlöjligheterna att vid stegrade skattekrav höja illkomstprocentell
minskas.·1 a"vsikt att motverka denna fara föreslås, att inkomst- OCll
förmögenhet~skattenfö'r de fysisl{a personerna up·p,delas i två delar,
nämligen en proportionell bottenskntt för heJa det beskattningsbara
belop·pet, vilken liksom den 'nuvarande sl{attel1 göres rörlig efter
statsregleringens behov, oeh en progressiv tilläggsskatt för den del
av det beskattningsbara .belopp'et, som överstiger exempelvis 8,000
lrTonor, vilken tilläggsskatt är avsedd att bibehållas oförändrad.
En särskild och~ såvitt jag kan finna, synnerligen välmotiverad
anor.dning för åstadkommande av ,ett bidrag till ersättningen f ö'!·
stateIlS genom bolagsbeskattningens lindrande minskade intäkter, erbjuder den kupongskatt på ,akti~utdelningar, so'm föreslås. Förslaget
innebär, att aktiebolag, som verkställer utdelning, sItall av denna innehålla och till staten inleverera 5 % såsom lrupongskatt. För de i
Sverige varande mottagarna av utdelningen skall emellertid denna
kupongskatt· avräknas å deras inkomst- och förmö,genhetsskatt vid
taxeringen. I vissa fall, då såda.n mottagare ick'e är skattskyldig för
utdelning, vilket ju i allmänilet är fallet med aktiebolag, eller då
kupongskatten överstiger den vid taxeringen påförda inkomstskatten,
skall. den skattskyldige äga rätt till restitution av erlagd lrupongskatt. För personer, som .vistas i utlandet, och för utländska bolag
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är däremot kupongskatten avsedd att: vara definitiv; tillika skall i
dessa fall någol1 annan beskattning av utdelningarna 0011 den i aktierna lledlagda fö·rmögenheten iel{e ifrågasättas. Den hittillsvarande
taxeringen av al{tieägarna i utlandet har haft utomordentligt ringa
effekt. Gjorda· beräkningar antyda, ,att lrupongbeskattningen skulle
beträffande dem tillföra statsverket en ökad inkomst av c:a 3%, miljoner kronor. Detta ordnande av utlänningarnas skattskyldighet genom en måttlig kup·ongs.katt torde i allmänhet .även från deras syn--punkt betral{tas såsom en fÖirdel oell för den skull kunna anses såsom en för vårt näringsliv direkt nyttig åtgärd.
: En av de me,ra betydelseflllla delarna av 1928 års skattereform var
den lindring i näringslivets beskattning, som åstadkoms genom beslutet om den s. k. kedjebeskattningellS avskaffande. Härigenom fastslogs, att -det icke är avsett, att bQlagsvinster, som på sin väg till de
slutliga intressenterna pnssera ett eller flera andra bola-g, skola beskattas flera än två gånger. Reformen blev emellertid icke slutligt
utarbetad, ej heller blev någon åtgärd vidtagen för att täcka vissa
uppenbara luelror i skattesystemet, som genom densamma öp'p,nades.
Till sistnämnda fråga återkommer jag längre fram. Mot ref~rmen
har bland annat anmärkts, att den begrä·nsats till att endast gälla
utdelningar från svenska bola.g, ett förhållande, som givetvis är olägligt för sådana sven,ska industriföretag, so,m arbeta på utländsk botten g·enom där placerade dotterbolag, varjämte det försvårar grundandet eller bibe·hållandet i Sverige av förvaltningsbolag, s. k. holding
oompanies, som önska att i ·sin fö'rvaltning inbegrip,a aktier i utländska företag. Det -föreslås nu, att ifrågavarande skattefrihet utsträ.ckes att omfatta j,ämväl utländska aktier; dock -har billigheten
ansetts kräva, att friheten beträffande dem begränsas till två tredjedelar av utdelningen.
Det har vida.re anmärkts, att den princip, som erhöll uttryck i
aktielltdelningarnas befriande från flerdubbel beskattning, 'med. lika
fo-g bör gälla beträffa,nde sådana bolagsvinster, som icke utdelas utan
i stället utski~tas i sammanhang med vederbörande bolags upplösning eller nedsättning av dess aktiekapital ooh som äro underkastade utskiftningsskatt. D-et föreslås, att· denna konsekvens' av 1928' års
beslut n'u skall' lagfästas. Reglerna härom kunna måhända förefalla.
något invecklade. Resultatet av dem är emellertid bland annat, att,
om ett aktiebolag från ett annat al{tiebolag tillskiftas ett belopp, för
vilket utskiftningsskatt erlagts, det mottagande bolaget blir dels
skattefritt för den för bolaget därigenom upp·komna vinsten och dels
berättigat att av statsverket utbekomma så mycket av den erlagda
lltskiftningsskatten, som llänför sig till ,rinsten. Härigenom åstad-
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kommes, att dylika ·villster i likIlet med utdelningar icke blivå flerdubbelt beskattade, ett förhållallde, SOlll särskilt har Sill betydelse,
då ·utskiftning användes för genomJörande a'T bola.gsfusioner.
En fråga, som sedan länge vållat både näringslivet och skattemyndigheterna mycket bes,rär oc.h fö'ranlett må.nga tvister, år den, sonl
avser rörelseidkares rätt till avdrag i beskattnillgsavseende för värdemin'Sklling å illvelltarieroch alldra för stadigvaral1de bruk i rörelsen avsedda tillgångar. Meda.n det fråll ekollomislt synpunkt givetvis är lämpligt oel1 riktigt, a.tt rörelseidkarna, då tillfälle därtillbjtldes, vinnlägga sig om att genonl kraftiga OCl1 Ilastiga avskrivni11gar
konsolidera sina företag, intager skattelagstiftningen i princip eJl
annan ståndpunltt. arje beskattningsår skall vara ett avskilt llelt,
vars resultat sitall bedömas särsltilt för sig. På varje år får för de11
skull ej läggas en större del av värdeminskningen å fö'retagets'maskiner OCll andra inventarier än som alltag'es motsvara den normala
slitningen under året. Resultatet härav är, att en näringsidkare, som
under ett gott år bland annat bortskrivit måhä.nda hela anskaffnillgsvärdet av de under året nya.nskaffade masltinerna, ingalullda. får i
beskattningsavseende tillgodonjuta den verkställda avskrivniIIgen avdrag nledgives målläiIda endast med 5 eller 10 % av anslta.ffningsvärdet. Nä.ringsidkarna äro av åtskilliga anledningar missllöjda. med
detta stela systelll och framhålla, att, om mycket avskrives oell avdrages ett år, återstår ju så, myeket mindre att avdraga de följallde
åren. De göra gällaIIde, att lämpliga tempot oell tiden fö~r avsl{rivningrarna näppeligen kunna. till fullo b'edömas ·a.v någon ann'an än näl'ingsidkarell själ\T. BQlagsskatteberedningen framlägger ett fö·rslag,
varigenom de uttalade ö!llskemåle,n kunna tillgodoses såvitt allgårde.
viktigaste av de stadigvarande tillgångarna, nämligen maskiner, .a11dra inventarier oell·tidsbegränsade rättigheter. Medall de nuvarande
bestämmelserna äro avsedda att, om oelt i upp·mjllltat skick, fortfarande gälla i de vallliga fallen, är det enligt förslaget meningelI, att
varje rörelseidkare, sonl därom gör framställning, skall under ett
visst villkor äg.a. rätt att påfordra, att de av llonom i räkenskaperna
verkställda avskri,rn.ing·arna., av vilkell storlek de vara må, skola a,r
sltattemyndigheten respekteras. Villkoret är llelt enkelt, att boltföringen är så tjTdlig oeh fullständig, att skattemyndigheten ltan medelst densamIna lltan svårigh·et It011trollera de vidtagna åtgärderna.
Nänlnas må, att en förutsättning för reformen luåste vara en viss
jänlklling av gräll.sen fö,r inkomstbegreppet i rörelse, elI fråga, sonl
jag dock tror vara av ganska ringa betydelse.
Atsltilliga andra av bolagsskatteberedningens förslag till ändringar eller jämkningar i reglerna för näringslivets beskattning borde i
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detta' sammanhang omnämnas; tiden medgiver det dock icke. G,emensamt för dem alla är, att de utgöra led i en strävan att, inom ramen
för dell gällallde skattelagstiftningen, så ordna densamma:, att den i
möjligaste mån visar IlänsYl1 gentemot näringslivets b·ehov av rörelsefrih·et OCll att den genom lindral1de av näringsfö~etagens direkta
skattebörda bereder dem rikare möjligheter till utveckling oeh bättre
konkurrellskraft på världsmarknaden.
l\{edaljen Ilar emellertid elI frånsida, vilken vi ieke lrunna under. låta ,att Ilågot betral{ta. E rfarellheten visar, att då särskilda. skatteregler anordllas för en vissi del av de skattskyldiga, i detta fall näringsföretagen, även sådana skattskyldiga, för vilka dessa. skatteregler icl{e äro avsedda., sträva efter att a.nvända dem, i den mån
därigenom kan vinnas skattelindring. Det allmänna kan icke underlåta att rea.gera mot dylikt. Ty illtet verkar i själva verket mera de-,
primerande på intresset för det noggranna fullgöra,ndet av fö'rpliktelserna mot det allmänna än om det befinnes, att lagstiftningen är
sådan, att vissa skattskyldiga kunna, måhända genom mycket enkla.
arrangemang ,a,r formell beskaffenhet, bereda sig icke avsedda fÖTlnåner på de övrigas bekostllad. FÖll" näringslivet självt är det av stor
vil{t, att dylika uppenbara lucl{or varda tillstängda. Farllågorlla för
dem åstadkomma. nlinskad benägenhet hos sta.tsmaktei~na att med~
giva även i och för sig synnerligell befogade beskattningsförmåner
åt näringslivet. Det kan vara l10g att e'rinra om den tveksamhet, solm
ril{sdagell just med hänsyn till faran för missbrul\: visade' gentemot
förslaget om l{edjebeskattningens avskaffande, oell om finansministerns löfte vid ärendets framlä.ggande att draga. fö·rsorg om, att de
uppikommande lllckorna skulle bliva täckta. Av de förslag, som, jag
upprepar det, i näringslivets intresse nu framläggas, må· nämnas
läggalldet aven särskild sträng skatt, benämnd ersättningsskatt, på
bolag, vilkas syfte ocll verksamhet up'penbarligen gå ut p'å att åstad}{On1ma sIrattelindring å t den eller de fysisk,a personer, som äga bolaget~ beskattalldet av i utlandet förlagda holdingbolag, som s.venska
fysiska perSOller placerat där i avsikt att dymedelst undgå svensk
sl{att, ocll b.ehandlandet i viss mån av participating debentures som
om de vore aktier. Dessutom har ansetts riktigt, att i själva skattelagen infogas en bestämmelse till erinra,n. om dell rättsprincip, som
i våra gamla domarregler uttryckts med de kloka orden om domarens skyldighet att i all lag al{ta ,rad hans llppsåt var, som lagen
gjorde.
1
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Tvånget att behöva beblanda skattelagstiftningen med stadganden
med nu berört syftemål är ett uttryclt för begränsningen av beskatt11ingsreglern~s förmåga att vinna allmänt erlrännande såsom skäliga
och rättvisa. I varje fall torde det, så länge den direkta beskattningen är så llård som för närvarande är förhållandet, vara hopplöst
att tänka sig ett verkligt sympatimättat betraktande av skattefrågorna. Idealet skulle naturligtvis va.ra, om delt en gång bleve möjligt
att åstadl{omma ett så obestritt erkännande åt de statens onlsorger,
som. i beskattningen erhålla ett uttryck', att vi litet var med längta.n
avbidade utdelandet av de debetsedla,r, villta möjliggöl"a fullgöralldet av våra skyldigheter såsom skattedragare.
Tyvärr är detta ieke att hoppas. Fastmera är det så, att 'vi vid
horisonten skönja mörka moln, varsla.nde om ytterligare tvångsföreskrifter och kontrollanordningar för skattskyldighete,lls realiserande.
Vi äga näp'peligen rätt att förvånas häröver. Ty det är givet, att i
samma mån som skattetrycket ökas OC}l därmed ock intressetått
undkomma detsamma., ökas jämväl behoiVet av kontroll och tvång.
Men väl kunna vi fråga oss, om vårt nuvarande syste-m för taxering
ooh Up'pbÖT'd i längden kan uppehållas. KOImma våra krafter att i
längden fö'rslå för att maniera dessa miljoner och åter miljoner di~~
taljupp,gifter till ledning för egen oc-h fÖir andras taxering~ Kan det
i längden påräknas, att vårt nuvarande llpp:bördsförfarande skall
giva oss resultat, som stå i ett tillfredsställande fö\rhållande till det
därå nedlagda arbetet~ Till oell med i det eljest så formbllndna.
Tyskland har ma.n funnit sig nödsalrad att i stor utsträel\:ning avskaffa deklarationsväselldet. Och där liksom runt om i världen sker
uppbörden till stor del gen,om uttagande av skatt vid· ltällan, med
andra ord i fOTm av avdra.g vid utbetalning av arbetslö'ner, räntor å
lån och ba,nktillgodohavaIiden nI. ID. Ett förslag i sådan riktning har
för få år sedan varit under övervägande här i riket'. Därest, såsonl
är möjligt, lInder dell närmaste tiden sirulIe framlägg'as ·förslag OIn
ytterligare sltatteltontroll genom anordningar, som med hänsyn till
sin innebörd o,ch sitt b,esvär eventuellt fö'reifalla motbjudande, !{an
måhända detta bliva anledning till att ägna llela frågan om systemet fö,r skattens fastställande och upp·böcl.'d förnyat begrundande.
Säkert är väl doclt, att vilket eller vilka system man än väljer, man
icke undgår stora svårigheter och mycket· besvär. KansIte man rent..
av kan våga gissa, att, liksom man tror att krigets ryslighet skall
slutligen avskaffa kriget självt, ävell beskattandet sitall uppvisa en
liknande utveckling.
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Härefter yttrade sig:
Ingenjör 0" Falkman: När föreningens ordförande var vänlig 110g anmoda :mig att delt.aga i diskussionen i af,ton och särskilt yttra mig om
bolagsskatteber.edningens nylig·en framlagda förslag, ville jag ej undandraga mig detta, oaktat jag, som jag härlned ber få öppet bekänna, icke
än.nu haft tillfälle 'att tillräckligt p.enetrera det digra betänkandet och
öv·erväga innebörden i de olika förslagen för att våga uttala mig i alla
frågor och angiva en slutlig ståndpunkt. Mina uttalanden göras alltså
med viss reservation. Jag kommer att uteslutande tala om nämnda bolagsskatteförslag.
Av ·betänkandet självt oeh av häradshövding Dahlbergs klargörande
anförande får man ett st.arkt intryck av 'beredningens allvarliga strävan
att söka råda bot för en del ofta påtalade mis,sförhällanden på bolagsbeskattningens område. Från näri.ngslivets håll har man givetvis anledning att uttala tillfredsställelse häröv·er liksom, enligt min mening, också
över en väsentlig del av de förslag, som i hetänkan:det framföras. Viss,erligen kunde man ön'skat längre gående medgivanden åt det berättigade
näringsintresset, framför allt genom avveckling av p'rincipen om bolagsvinstern:as dubbelbeskattning, vars bibehållande ick·e· torde kunna ohjektivt försvaras.' Me.n denna princip har nu en gång blivit helig, varför
det kanske ej lönar sig att f. n. gå till anfall däremot.
Storlek·en av den beskattning, som åvilar ,ett lands näringsverksamhet,
har påtagligen den stö-rsta betydelse för dessexistens'möjlighet i k·onkurrens med motsvarande verksamheter i andra länder. Den vederhäftiga utredning, som skatteberedningen låtit utföra röran.de den relativa
skattebelastningen å sv,enska och utländska företag, är därför synner~
li.gen värdefull. Mot beredningens härå baserade förslag om viss lindring av hittillsvarande, op,roportionerligt höga totalbeskattning av
svensk näringsverksamhet i bolagsform borde h·eller icke'från n4got håll
någon berättigad invändning kunna göras. Det föreslagna sättet för dess
genomförande synes också böra v.ara i stort sett acceptabelt.
Efter denna allmänna deklaration vill jag ingå på några synpunkter,
vilka ·det s'ynes mig 'att skatteberedning.en· ej tillräckligt beaktat.
Ett gott beskattnin.gssystem för företagarverks·amheten bör ick( endast
vara sådant, att skatten ger kejsaren det som kejsaren tillkommer utan
att belasta det skattdragande företaget över dess förmåga, utan systemet
bör också vara så upplagt, 'att det :befordrar tillämpandet 'av sunda
affärsprinciper. Nu tror kanske någon, att detta moraliska mål vinnes,· om man endast kan igenstoppa alla tänkbara, även aldrig så
små kryphål, genom vilka någon skulle kunna .smita ut med en del av
bolagsvinsten utan att få den dubhelbeskattad. Och i det nu föreliggande
liksom i alla tidigare Jskatteförslag har :man nedlagt mycket i och för
sig lovvärt arbete just härpå. Men det är ·ej detta j.ag .tänker på, när
jag talar om skattesystemets betydelse för affärsprincipernja. Utan
jag menar, 'att be.skattningsmetoden bör befordra och ej motarbeta till~
lämpandet inom företagen av ,sund bokföring, sund avskrivnings- och
utdelnin'gspolitik, etc. Detta är ingalunda av betydelse -endast för det
skatteskyldiga näringsföretaget ,självt, utan det är ett stort allmänt· intresse. För det ·allm·änna är det betydelsefullt, att näringsföretagen äro
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solida, och detta är givetvis av största ,betydelse även för det fiskaliska
intresset. Men hur mycket har ej denna viktiga synpu·nkt förbIsetts!
De olika skatteförordningarnas innehåll och kanske än' mer deras
tillämpning har gått ut på att få bolagen att klämma fram ,beskattningsbara vinster långt innan och i större utsträckning än dylika i
verkligh,eten förelegat och att i form av skatt utpu'mpa största möjliga
del av sålunda fr·amkonstruerade delvis fiktiva vinster. Av,skrivningar
ha ej godkänts i den omfattning, som varit motiverad av de faktiska
förhållandena, och utgifter av ren omkostnadsnatur ha i stor utsträckningej fått behandlas såsom rörelsen belastande omkostnader. D·etta har
medfört ej endast alltför höga, ofta svårt burna skatter, utan också att
vederbörande bolagsledning, som ansett sig nödsakad rätta bokslutsprinciperna efter t,axeringsprinciperna, låtit holaget visa större vinster
än de, som rätteligen bort framkom'ma, ,och framlägga ·en balans, som är
missvisande. De, ,som försvara systemet, säga härtill, att ett bolag dock
.är oförhindrat för sin egen räkning tillämpa andra - enligt dess mening
sundare - principer för avskrivningar etc. än som skattemyn,digheterna
tillåta ur besk·attningssynpunkt. Men i praktiken uppstå stora olägenheter a.v att arbeta med två helt olika bokslut för samma företag, det ena
avsett för företaget självt och det andra för taxeringsmyndigheterna. Då
utdelningspolitiken i sin ordning~ oundvikligen: blir påverkad av boksluten, är det påtagligt, att företagens sunda konsolidering motverkas av
hittills gällande taxeringsbestämmelser och deras tillämpning.
I skatteberedningens förslag har man: nu visserligen gjort vissa medgivanden, som 'möjliggöra en friare avskrivning,spolitik, men man har
enligt min mening ej gått tillräckligt långt. Inventariernas avskrivlling
har under vissa förutsättningar lämnats fri, men ej byggnadernas. Detta
.är otvivelaktigt inkonsekvent och olämpligt, vilket också aven av de
sakkunnig~a, dr. Kuylenstierna, påpekas i hans till betänkandet fogade
särskild,a yttrande. Han hänvisar häri bl. a. till 1924 års skatteberedning,
som föreslog fri avskrivningsrätt åt juridisk,a personer både för inventarier och för byggnader. Dr. Kuylenstierna synes ·em·eller.tid vilja förorda ,bi.behållande av den av 1924 års skatteberedning föreslagna inskränkningen, att den fria avskrivningsrätten skall gälla endast för
juridiska personer ',och att avskrivningarna ej få vara uppenbart oskäliga.
Mig~ .synes det orimligt att behålla hittillsvarande bestämmelser, att
.avskrivning·ar å exempelvis indu'stribyggnader ej få överstiga vissa
.schablonmässigt fastställda och i verkligheten oftast - eller kanske
rättare alltid - för lågt tillmätta satser. Industribyg,gnader hava dock
icke en livslängd, som kan beräknas, liksom exempelvis bostadshus. i
stad, efter relativt fasta endast å den direkta förslitningen baserade
normer, utan· livslängden är här mycket individuell. Inom industribranscher, 80m befilln'a sig i utveckling, bliva uppförda industribyggnader ofta relativt hastigt oanvändbara, även om väggar och tak förhlivit intakta. De avskrivningssatser å 1 a 2 %, som torde vara de av
tax,eringsmyndigheterna normalt tillåtna för hyggnader, äro påtagligen
alldeles otillräckliga. Hur många industribyggnader kunna väntas fin;
nas kvar efter 50 eller 100 år' .Man brukar hänvis:a till den medgivna
möjligheten att göra fullständiga avskrivningar, när byggnaderna ut-

.1

:

REFORMER I BESKATTNINGEN

53

rangeras, men detta överensstämmer tydligen ej med sunda avskrivnin,gsprinciper och det är givetvi,s ej säkert, att bolaget vid den tidpunkten har .några vinster, varmed avskrivningarna kunna göras. Att
en fri avskrivningsmöjlighet ·ej kommer att missbrukas för oskäligt
uppskjutand:eav vinsterna~ framtag:ande - något annat än ett uppskjutande kan ·det ju ej bliva -, därför borgar i de allra flesta fall 'aktieägarnas intresse av iatt få utdelning. Det är ju i alla fall Isällsynta
undantagsfall, när aktieägal~na ej -önska ll'ågon utdelning. Och skatteberedningens omsorgsfullt genomarbetade förslag att med hjälp aven
hög - många k·anske kalla den överdrivet hög - »ersättningsskatt» och
för säkerhets skull också med hjälp ·av en fördu'bblad »utskiftning,sskatt»
stoppa eventuella tendenser att magasinera vinster för att i stället taga
ut dem utskiftningsvägen, borde kunna lugna alla. rarhågor i detta avseencle.
Det är enligt mitt förmenande ett både berättigat och myck·et viktigt
krav, att åtminstone de dubbelbeskattade juridiska personerna skola
under vissa, lä1mpligt avvä.gda förutsättningar vara berättiga·de till fria
avskrivningar å såväl inventarier som byggnader. Någon större svårighet att låta dessa tvenne kategorier av förmögenhetsobjekt följas åt och
härvidlag intaga en annan ställning än jorden torde näppeligen kunna
påvisas.
Den av skatteberedningell föreslagna kupong,skatten sy·nes mig i princip väl motiverad. J ag vill här endast sätta ett frågetecken för bestämm·elsen i lagtextens § 2, att vederbörande bolag för inom 14 ·dagar icke
redovisad kupongskatt skall till statsverket gälda ränta ,efter 12 %. Fordringsägare, som kräva 12 % l~änta, bruka som bekant bliva dömda för
ocker.
J ag vill slutligen framhålla, att jag på några håll i skatteberedningens
betänkande tycker mig se en väl stark eftergift åt de detektiv-fiskaliska
tendenser, onl jag vågar använda detta uttryck, vilka här och var framträtt ino·m vårt taxeringsväsende. Det synes mig, att taxerin'gsmyndigheterna redan nu h'ava tillräckliga möjligheter och vapen i sin hand för
att utöva nödig kontroll över att bolagsdeklarationerna äro riktiga, och
att man ej be,höver eller har anledning skärpa desamma genom införande
av vitesbestämnlelser, undersökningsrätt rörande förmodat bulvanskap
för aktieinnehav m. ID. Av dylika icke av behovet· påkallade åtgärder
skapas förutsättningar för en onödig, icke ur någon synpunkt önskvärd
irritatioll i mellanhavandet mellan taxeringsmyndigheterna och bolagsdeklaranterna, vilka dock i d~tta landet f. n. äro till en alldeles övervägaIIde del lojala, ävensom risker för de enskilda företagen att få ,sina
berättigade affärsintressen blottlagda under de offentliga striderna med
alltför energiska taxeringsinstanser.
I detta sammanhang vill jag framföra en tanke, som jag icke är själv
fader till, nlen som syn·es mig värd att p'röva, .nämligen nID det ej vore
skäl att sammanföra alla aktiebolag i landet, åtminstone de, vilkas kapital överstiger någon viss låg' minimigrän,s, till ett enda eller eventu·ellt
några få taxeringsdistrikt. I en såd'an taxeringsnämnd, vari lämpligen
kunde bl. a. insättas sakkunniga repreg,entanter för· industri och handel, skulle bolagens taxeringsärenden givetvis behandlas på et.t betydligt mer sakkunnigt, enhetligt och konsekvent sätt än som är möjligt
5 -
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vid de vanliga taxeringsnänlnderna i landets olika delar, vilkas ledamöter ju ofta 110g måste förutsättas tämligen främma.nde för bolagsväsendet och där ·ensidigt fiskaliskt inriktade, kortsiktiga synpunkter
för den skull alltför ·ofta få bliva helt donlinerande. Genom en sådan anordning skulle kanske också överinstansernas arbete med bolagens taxeringsärellden bliva väsentligt reducerat.
Jag ber få sluta med v~d jag sade i början, nämligen att vid förhan'denvarande ofrånkomliga utgångspunkter är skatteberedningens förslag,
så vitt jag kunnat finna, i huvudsak rättvist och tillfred~ställande, men
att en del, låt vara ick·e alltför djupgående, justeringar dock äro synnerligen önskvärda.
.Assessor E.. Geijer: Jag vet icke om det förutsättes, att de, som upp·,trä:da efter inledaren, skola betraktas såsom represe.ntanter för en oppo~
sition emot inledaren och bolagsskatteberedningen. Därest så skulle vara
fallet, ber jag 'att få förklara, att jag vid läsandet av bolagsskattebered~
ningens intressanta och välskrivna hetänkande icke känt mig oppositionslysten i någon högre. grad.
Bolagsskatteberedning·en har bibehållit de11 nuvarande dubbelbeskattningen av bolagsvinsterna, en dU'bbelbeskattning, som t. ex. kammarrätten, vilken i skattefrågor motsvarar lagrådet, i uttalanden över 'olika
lagförslag ständigt påtalat såsonl oriktig. Beredningen har dock i enlighet In·ed sina direktiv föresla.git a.vsevärda förbättringar i d·e, för bolagen
gällande beskattningsbestämmelserna, förbättringar, som torde vara' äg~
nade att giva bolagen ökad konkurren·skraft på världsmarknaden~ Den
förbättring'av förvärvsmöjligheterna, sonl bohigen sålunda erhålla; komma givetvis stat och kommun att erhålla sin beskärda del av. Man" konstaterar ock med· tillfredsställelse, att beredningens betänkande i· stort
s,ett är 'enhälligt, trots att kommitten varit sammansatt av representanter från olika politiska partier. Man har således förhoppningar, 'att dessa
frågor även i fortsättningen skola behandlas från saklig och ickepolitisk sYl1punkt.
EIneilertid är det påta.gligt·, att lnan icke från bolagens sida läst ~llt
vad kommitten föreslagit med tillfredsstal1else. J ag skall tillåta. mig 'att
här komma med några ,smärre erinringar.
.
Vad till en början kupongg,katten beträffar; så har beredningen anfört,
att >~bestämmelsernai vårt land a.ngående beskattning för ink'omst:gen0111
utdelning å aktier m. ID. icke äro e~ektiva oeh att lagstiftningens brister
härutinnan äro särskilt framträdande beträffande i utlandet bosatta
ägare ,av sven·ska aktier» (sid. 170). I :anslutning härtill har bolagsskatteberedningen föreslagit, att ·den nuvarande skattskyldigheten skulle utbytas mot bestänlmelser om kupongskatt. Den av bolagsskatteberedning'en påtalade bristande ·effektiviteten i nu gällande bestämmelser är givetvis riktig, och det är således fullt logiskt att göra bestämmelserna
effektiva genom kupongskatt. Förutsättningen härför är att man' anser,
att Sverige har anledning beskatta aktieutdelningar, snID tillfalla utonl~
lands bosatta personer. Detta måste emellertid starkt ifrågasättas. Då
inom det egna landet beskattningsanspråk beträffande en vissinkom'st
framträda från olika kommune.r, ·söker man finna rationella grunder för
uppdelning .av inkomsten till 'beskattning mellan olika kOlnmuller. En
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huvudprincip är därvid att tillse, att inkomsten icke varder dubbelbeskattad. Såsoln de ekonomiska förbindelserna olika länder emellan numera utvecklat sig, synes det ganska naturligt .att låta vad sålunda gäller
interkommunalt inom det egna landet även gälla internationellt. Dessa
synpunkter torde icke hava varit främmande för ,bolagsskatteberedningen. Under .sådana förhållanden· hade bolag'sskatteberednlngen icke bort
föreslå kupong"skatt, som' innebär bestämnlelser, som principiellt strida
Clnot det svenska skattesysten1et och som på grund av den ökade effektiviteten realiter innebära ,en utvidgnIng av den internationella dubbelbeskattningen. F'ör undallröjande av denna dubbelbeskattning har ju på
senat:e tiden nedlagts ett avsevärt arbete både från Sveri~;es och. andra
staters sida, oeh vid förhandlingarna om skattetraktater ·erH.ellan· Sverig'f~
och andra stater har från svensk ·sida ·den ståndpunkte:n intagits, att
kapitalistlandet och icke företagarIandet skall äga rätt att heskatta
aktieutdelning.
I fråga om a'vdrag för gäldränta, som belöper på svenska aktieutdelningar, har bolagsskatteberednip.gen bibehållit n·u gällande bestämmelser, som infördes 1928 i samband med kedjebes-kattningenS' avskaffande.
Bolagsskatteberedningen har antytt, att medgivande av fullt gäldränteavdra.g i dylikt fall egentligen vore ·en konsekvens av kedjebeskattnin·gens borttagande. Beredningen har emellertid funnit sig böra avstå från
framläggande av förslag därom, »framför allt med hänsyn till de följder
för kommunalbeskattningens del, som skulle kun'na befaras bliva en följd
av dylik frihet. Ett bolag skulle nämligen genom bildande av dotterbolag
och H:iInplig fördelning av gäld på dessa bolag kunna åstadkomma ungefär den fördelning på olika kommuner av sin inkomst SOlU vore från
bolag'ets egen synpunkt förn1ånligast» (sid. 157). Oln detta varit det huvudsakligaste skälet för att icke medgiva e11 avdragsrätt, som från rationell -ståndpunkt är riktig, förefaller det -e-gendomligt, att bolagsskatteberedningen, som visat så stor uppfinningsrikedom, när det gällt att upptäcka och täppa till luckor i skattelagstiftningen, låtit .förenämnda oläg-enhet i fråga Oln kom.munalbeskattningen hindra sig~ från att rätta till
en felaktig be.stälnmelse, särskilt som förenämn·da olägenhet säkerligen
lätt låtit sig avhjälpas genom en utvidgad tillämpning av bestän1nlel.serna i 57 § 3 lnOln. kommunalskattelagen.
Beträffande bolagens skattskyldighet för utdelningar från utlandet har
bolagsskatteberedningen föreslagit en nedsättning' av denna skattskyldigh·et till % av utdelningen, oaktat bolagsskatteberedningen funnit det
bäst över'ensstälnlna med den princip, som gäller för den inhemska kedjeheskattningen att helt befria det svenska bolaget från skattskyldighet
för alla utdelningar (sid. 148). Att bolagsskatteberedningen så gjort har
delvis nlotiverats med att, om Sverige traktatsvis skulle förklara sig avstå från den av beredningen föreslagna kupongskatten, det syntes önskvärt, att någon beskattning ålades det svenska bolaget för utländska
aktieutdelningar, särskilt i de fall då det vore fråga om ett sve-nskt bolag
med utländska aktieägare (sid. 149). Det synes vara alltför fiskaliskt att
samtidigt föreslå kupongskatt och :en skattskyldighet, som har till förutsättning att kupongskatten upphåves.
Med bolagsskatteberedningens ståndpunkt ·att gäldränta, som belöper
på svenskaaktieutdelnin'gar, icke får avdragas', och att utländska aktie-
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utdelningar, som uppbäras av svenska aktiebolag, skola besk·attas till }t3, .
är det fullt logiskt, att bolag-sskatt.eberedningen föreslagit viss begränsning i avdragsrätten för gäldränta, som belöper å utländska aktie·utdel·ning'ar. Bestämmelsen härom 8'~Tnes emellertid i lagtexten icke hava blivit riktigt utformad. Enligt 44 § i beredningens förslag har nämligen
ränta å gåld, som helöper på utländska aktieutdelningar, m'edgivits allenast Iued det belopp', varmed räntan överstiger % av lltdelningen. Detta
förefaller att vara en icke rationell begränsning av avdragsrätten, i det
att gäldräntan skall anses i första hand belöpa jJå de skattefria % av
utdelningen i stället för att jämllt fördelas mellan de skattefria % och
den skattepliktiga tre1djedel'Hn. Bestämmelsen borde avfa.ttas sålunda, att
för gäldränta, som belöper å utländska aktier, avdra.g nledgives helt för
% av gäldräntan och beträffande övriga % av gäldräntan i ·den mån
dessa % av gäldräntan överstiga % av aktieutdelningen. J ag hopp:as det
är genom förbiseende och icke avsiktligt, som bolagsskatteberedningens
förslag om aV'drag för gäldränta erhållit den' påtalade utformningen.
Bolagsskatteberedningen har föreslagit, attersättninlgsskatt i vissa fall
skall utgå, då aktiebolag underlåter att verkställa utdelning i tillräcklig'
omfattning. Utan att i någon mån vilja göra'mig till tolk för de olika
bolag, som skulle komma att Idrabbas av ·ers,ättningsskatten, kan jag ej
finna annat äll att det är högst beklagligt, att dylika s·katteformer skola
införas i den svenska skattelagstiftningen. Ersättningsskatten skall utgå
efter en så :avsevärt hög p'rocentsats· som 2) samt drabba den inkomst,
som redan beskattats genom den vanliga inkomstskatten. Någ·on restitution skall icke förekomma, när den strafibeskattade fonderade inkomsten sederm'ora utdelas till aktieägarna. Den kan påläggas samtidigt för
fem år. Å vell såsom avskräckningsm-edel synes mig denna beskattnings··
forIn vara något »rå», för att begag'na ett uttryck, som en högt uppsatt
änlbetsman använde om krigskonjunkturskatte·u. Därjämte har man anledning .antaga, att ersättningsskatten ,skulle giva anledning till många
stridigheter mellan skattemyndigheterna och de skattskyldiga.
I 76 § kommunalskattelagen föreslår bolagssk'atteberedningen, att, om
viss åtgärd t~ll sin verkliga innebörd befinnes, vara av annan beskaffenhet
än sonl uppgivits, beskattniiugsfrågan skall bedömas med hä.nsyn till åtgärdens verkliga innebörd. l\1:ed anledning~ härav må erinras, a.tt det är
av utomordentlig vikt för de skattskyldiga, särskilt näringslivet, att de
lagbestämmelser, s-om komma till stånd, äro så klara, att antalet av de
fall, som kunna bliva föremål för olika tolkningar, reduceras- till eti
minimum. Stän,diga, tvister med skattemyndigheterna äro nämlig·en ett
stort irritationsm,oInent för näring~slivet. Skatterna äro- ju numera av
den 'storlek, att skatteutgifterna måste tagas i betraktande vid planläggalldet och utformandet av olika affärstransaktioner. Frågan huruvida
en viss vinst är skattepliktig eller ej och i förra fallet till vilket belopp,
kan vara avgörande för frågan onl en viss affärstransaktion skall göras
eller ieke. Med hänsyn härtill måste skatteförfattnil1garna vara avfat··
tade så, att de skattskyldiga kunna på förhand med säkerhet bedöma
situationen. Särskilt är varje förskjutning av skattens bestämmande från
en bindande föreskrift i lagstiftninge,n till en skönsbedömlling av de
administrativa myn'digheterna en betydande ·olägenhet. Ovissa' skatter
äro ofta en tyn.gre pålaga än höga skatter. I, den mån den föreslagna
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76 § endast avser att inskärpa den ganlla domarregeln, att »domaren akte
i all la.g vad hans up·psåt var SOlU lage·n gjorde» är den obehövlig. I den
mån SOln bestämmelsen innebär något mer elle-r en allmänt hållen regel,
som det överlåtes åt beskattningsmyndigh·eternas goda omdöme att tilllämpa (sid. 381), är den en förkastlig kautschukbestämm,else.
Bolag.sskattebere.dningen har föreslagit vissa bestämmelser angående
beskattning a,r öv,erränta å s. k. participating debentures. Förslaget in..
nebär, att vid beskattning av bolag, som utgivit participating debentures~
den å dessa betalida rörliga räntan skall behan·dlas såsom' av bolag'et
gjord aktieutdelning. Bolagsskatteberedningen - som uttalat att det för
svensk industri måste vara till fördel att kunna erhålla tillgång till utländskt kapital och att det synes ,rara ,ett intresse att tillfö~seln av kapital från utlandet icke förs'våras (sid. 264, 265) - synes med en viss tvekan hava föreslagit ·de nu omnämnda bestämmelsern·a. Till detta ibolagsskatteberedningens förslag må allenast knytas deln reflexione'n, att i andra länder :en tydlig isträvan gjort sig gällande att genom förmånliga
sk'attebestämmelser draga till sig holding bolag, som även med lindrig
beskattning lämna ökad inkomst till stat och kommun i form av stämpelavgifter, sk:att å funktionärer och ökad affärsverksamhet. D·et synes
icke föreligga någon anledning för Sverige att genom drakoniska skattebestämmelser hindra ho}ding bolagens lokalisering i iSverige eller att
tvinga i Sverige redan lokaliserade holding bolag at:t överväga lämpligheten att förlägg·a sin verk·samhet utom riket.
Slutligen har bolags:skatteberedningen i 39 § taxerin·gsförordningen
infört bestämmelse om rätt för lä,nsstyrelse att förelägga dem, SOlU underlåta att efterkonlma annlaning att tillhandahålla bokföring och därtill hörande handlin,gar, lämpligt vite. Detta betydelsefulla förslag åtföljes icke av någon utredning eller någon motivering. Bolagss'katteberedningen har allenast på tretton rader omnämnt för,slaget och hänvisat
till de -särskilda s-akkunniga, de s. k. skattek'ontrollsakkunniga, som fått
sig anförtrodd utredningen av frågan om bokföringsgranskning ID. ID.
Det synes vara anled,ning att llttala en bestämd gensaga -emot ett försök att på detta sä.tt smussla igenom en författningsbestämmelse, om
vars ifrågasatta införande särskild utredning pågår och om vars riktighet och berättigande synnerligen stridiga' meningar äro rådan'de.
Häradshövding Kli Dahlbe.rg: Jag ber först att få tacka för de välvilliga
omdömen på viktiga punkter av skatteberedningens förslag, som de föregående talarna .g'ivit. Som ju var att vänta och som också är önskvärt, har
det emellertid framkom'mit även en del kritik.
Såväl ingenjör F.alkman 8o'm assessör Geijer ha med en viss besvikelse
konstaterat, att bolagsskatteberedningen dock icke tagit steg·et fullt ut och
gått in för avskaffande av aktiebolagens dubbelbeskattning. Nu får lllal1
emellertid vara rätt 'försiktig med att .använda ordet dubbelbeskattning,
och jag förmodar, att herrarna avsett icke dubbelbeskattningen utan nlerbeskattningen. Saken torde .nämligen ligga så till, att dubbelbeskattningen, d. v. s. beskattningen dels hos aktiebolagen och dels hos aktieägarn'a för utdelnin:gen, kan man· av olika skäl icke komma ifrån. Tänker man på den' kommunala beskattningen, så ha ju både den konlmUIl,
där aktiebolaget a.rbetar, och de kommuner, där a.ktieägarna ha sina
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domicil, anspråk på att få sin bit av kakan. Vad ·sedan angår den statliga heskattningen, så är det ju att märka, att -om man skulle lägga statsskatten allenast hos aktieägarna, 'som mottaga utdelning, så s.kulleden
del av aktiebolagets vi.nst, som icke utdelas - och den delen kan ju ofta
vara nlyck'et stor - helt och hållet undgå beskattning. Skulle man åter~
igen lägga den statliga beskattningen allen'ast hos bolaget {)ch således
icke ifrågasätta någon beskattning för utdelningen hos aktieägarna, så
skulle. man 'icke bli i tillfälle att beträffande de fy,siska person'er, som i
sista h.and äga ·bolagen, utnyttja den pro.gressiva skatteprincipen, som vi
väl dock kunna vara överens om måste i viss utsträckning tillämpas beträffande den statliga skatten.
, Jag 'förmodar således, att kritiken åsyftade merbeskattningen. Bered~
ningens förslag- innebär, att en l"ätt avsevärd del av merbeskattningen
Jkomme att tagas'bort, men att en'ganska stor del därav komme att allt~
jämt finnas kvar.: Anledningen till att det icke föreslagits, att hela merbeskattningen för bolagen skulle tagas bort, är först och främst, att det
skulle kosta åtskilligt med pengar. Felet med de krav, .gom av olika samhällsklass.er ·eller olika näringsgrupper framställas. om lättnader i beskattningen, är merendels, att man kräver lättnader i den skatt, som trycker
på veder,börande själv eller hans gelikar, men att man tänker mycket
litet på varifrån p·engarna skola tagas för .att. täppa till hålet. Bolags':'
skatteheredningen har, tror jag; gjort näringslivet ·en tjänst g.enom -att
icke begränsa sig till att endast föreslå. lindringar i näringslivets beskattning utan även se till i vad mån ·dessa lindringar äro praktiskt och taktiskt
genon1förbara under nuvarande förhållanden. ·Det har därvid befunnits,
a.tt man icke kan gå för långt. Oln man icke blott skulle minska den på
bolagen vilande beskattni.ngen med de belopp, ·som här föreslås, utan
även skulle exempelvis avskaffa aktieägarnas skatt för utdelningen', så
s,kulle nlan komma upp till sådana belopp, att staten skulle' bli ganska
ställd, då det gällde att sedan framskaffa dessa pengar från annat hålL
Otvivelaktigt, skulle man i varje fall ha ytterligt svårt att inom den
direkta heskattningen,s .ram' kunna åstadkomma nödig kompensati{)n.
Det går således icke att lägg-a fram förslag om lättnader i beskattningen utan att samtidigt tänka på hålets täckande. Somliga förmena
ju, att hålet icke' hör täckas genom den direkta beskattningen. Vissa
samhällsklasser säga, att man kan täcka hålet genom att minska på utgifterna för sociala ändamål. Andra klasser ·eller andra medborgare
skulle kanske vilja täcka hålet genom att sluta upp med att öva våra
värnpliktiga D. s. v. För oss i beredningen ,har det icke varit möjligt att
överväga några sådana förslag, redan därför att vår uppdragsgivare g'ett
oss ,bestämda ·direktiv i fråga om sättet för hålets täckande genom att
säga ifrån, att det skulle .ske genom skärpt direkt beskattning på fysiska
personer i de högre inkonlstklasserna.
.
Herr Falkman bekiagade, att den frihet i avs}r.rivningshänseende, som
enligt förslaget skulle kunna bereda.s 'inventarier, icke blivit utsträckt
även till byggnader. Enligt min uppfattning är det närmast en smakfråga, GIn man vill låta byggnaderna följa inventarierna eller jorden.
De stå på jorden, och de behandlas .såsonl en del av fastigheten. I praktiken kommer det nog att nledföra vissa svårigheter att skilja dem från
j·orden, lnen det låter sig naturligtvis göra. A andra sidan finns det ju i
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bygg.naderna fast anbragta en del saker, nlaskiner och dylikt, 8orh· tillhö.ra, fastigheten men dock äro avsedda att behandlas SOlll inventarier..
Herr Falkman hade nog rätt, när han ibeträffande sitt förslag yttrade,
att detta torde låta .sig väl genoluföras 'beträffande juridiska personer.
Jag. tror liksom han, att det beträffande fysiska personer skulle av' åtskilliga anledningar bliva betydligt svårare att ordna saken. Han rekommenderade därför en begränsning av förslaget till de juridiska personerna. FÖT min del har jag icke vågat tänka mig en dylik linje, och
denna nlin ståndpunkt har bland annat influerats av att då ingenjör
FalkInan och jag för få år sedan yttrade oss till handelskammaren och
industriförbundet över ett tidigare förslag i denna fråg'a, vi på det allra
bestämdaste avrådde från att det på detta område g'jorde's nå~on åts.killnad mellan juridiska och fysiska personer. Vi yrkade bestämt på
samma bestämmelser för dessa, och det yrkar jag fortfarande på. Jag'
tror, att det skulle medföra mycket stora olägenheter, om nlan 11är gjorde
en klyvning.
Ingenjör Falkman påtalade en ränta i samband nled :kupongskatten,
som syntes honom vara alltför hög, nänlligell den ränta, som skulle betalas av bolag, som icke illom 14 dagar skickade in kupongskatten. Den
har föreslagit.s till 1·% i månaden eller 12 % om året. För all del, man
kan uttrycka ,saken hur man vill, men det är i själva verket icke avsett
att vara en vanlig ränta, utan det är en straffränta. Det· är böter helt
enkelt och ingenting annat, och det har ansetts nödvändigt att göra påföljden kännbar, ty hela detta system nled kupongskatt, som vi gjort
utpmordentligt enkelt, kan icke i sin el1kelhet upprätthållas, om man icke
är bergsäker på att kupongskatten kommer in från bolagen och kommer
in. snabbt. Det ·bör ju icke heller möta någon svårighet för bolagen att
punktligt betala denna skatt, ty har man beslutat att ge utdelning, måste
det. ju förutsättas, att m·an också har pengar till den.
Assessor Geijer hade praktiskt sett icke något att erinra mot kupong'skatten; men han ansåg den vara principiellt oriktig, enär det mer och
mer skulle ha visat sig' en tendens i det internationella samlivet att
llttaga skatten icke vid källan genom kupongskatt utan hos den skattskyldige i hallS domicil, alltså i kapitallandet och icke iföretagslandet.
Ja, den tendensen finns förvisso, men jag ·skulle·vilja säga, att den finns
nästan 111era i resolutioner på kongresser än i verkligheten: Det äi' j
själva verket ytterst vanligt, att man llttager kupongskatt. I likhet nled
heTr Geijer håller jag före, att det sannolikt skall i längden visa sig rikti.gare att lägga skatten på kapitallandet istället för på företagslandet,
men· så' länge man gladeligen beskattar genom kupongskatter runt om i
världen, förmenar jag, att det icke finns någon anledning för oss ·att göra
oss ·bättre än andra. Det finns icke någon anledning för oss att fortsätta
med denna löjeväckande komedi att .låta våra taxeringsmy.ndigheter
årligen taxera utlänningarna, vilka i allmänhet icke alls bry sig om att
betala skatten. Då är det bättre att taga kupongskatten nu och vara
-beredd att framdeles avskriva den eller att beträffande ett särskilt land
restituera skatten för den händelse vi åstadkolllma ett dubbelbeskattningsavtal med detta land, i vilket· ingår,. att man på ömse håll avstår
från' kupong~beskattnil1g.Den isolerade avrustningen iir en vacker tanke,
men den delas icke av alla.
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Assessor Geijer hade åtskilliga utlägg.ningar beträffande en teknisk
detalj, som rörde gäld i samband lned utländska aktieutdelningar, varav
enligt kommittens förslag % skall beskattas och % gå fria. Beträffande
formuleringen av den ifrågavarande paragrafen får jag säga, att då jag
läste igenom den ·helt nyligen, även jag .började fundera på, om ·den icke
tålde vid att göras .något annorlunda. Av skäl, som ja'g sedan skall tala
om för herr Geijer, kan jag emellertid icke nu g'å närmare in på den·
frågan.
Herr Geijer framförde även kritik mot det förslag till -ersättnillg'sskatt,
som beredntngell lagt fram. Förslaget avser att sådana personer, som
sätta sin förmögenhet på aktier i avsikt att dymedelst u.ndgå heskattning, skola få vad jag skulle vilja kalla en straffskatt av 25 %. Enligt
min uppfattning är denna ersättningsskatt nödvändig i näringslivets
eget intresse. Vi kunna nämligen icke påräkna., att näringslivet skall
vinna förståelse för sina yrkanden på att bolagen skola ha låga skatter,
om vilken förmögen person som helst här i landet genom att hos en advokat beställa ett pappersbolag åt ·sig kan förskaffa sig samma låga
skatt för sin förmögenhet och inkolnst, som är avsedd för bolagen. Det
ligger. ellligt min 'mening i näring'slivets stora intresse att dylika arran~
gemang omöjliggöras. D·et är för övrigt icke endast Sverige, som har
brottats med detta problem. Vi ha i vårt betänkande omnämnt de ännu
värre utslag av »råhet», som assessor Geijer talade om, vilka förekoll1ma
i England och Amerika, där ersättningsskatten för övrigt är ej mindre
än 50 '%'.
Assessor G·eijer befarade att ersättningsskatten skulle föranleda många
stridigheter mellan skattenlyndigheterna och vederbörande skattesubjekt.
Jag tror dock icke detta. Jag tror, att ersättningsskatten, on1 den genomföres, är av den beskaffenhet, att den kommer att avskaffa anledningen
till stridigheter, genom att den kommer .att ibringa alla sådana åtgärder,
mot vilka d·en vänder sig, att upphöra. Jag vill för övrigt erinra om att
just för att undvika misstolkningar av denna skattelag - enligt min
mening är lagen skriven ,så, att den icke kommer att tangera något legitimt intresse - så har s·ärskilt föreskrivits, att ersättningsskatten! icke får
debiteras av taxering·snämnd utan endast av prövningsnämnd, detta för
att skaffa säkerhet för största .möjliga erfarenhet, sakkunskap och enhetlighet i tillämpningen.
I detta sammanhang berörde assessor Geijer den föreslagna 76 §, som
säger, att en åtgärd skall bedömas' efter sin innebörd och icke efter siri
form, för den händelse det förefaller, att innebörden och formen icke
överensstämma. Herr G·eijer beklagade införandet aven sådan bestämmelse under framhållande, att ·det är av största vikt, att .skatfelagarna
äro så klart skrivna, att man är fullt säker på att då man väljer en :viss
form, som i ,skattelagell är angiven!' man också blir beskattad efter denna
form. ·Säkerheten i beskattnin'gen skulle till och med vara viktigare' än
beskattningens tyngd, .sade han. Ja, det är så sant, som det är sagt, men
å andra sidan måste vi väl ·erkänna, att· det också är mycket, som talar
för den andra synpunkten. Ett synes säkert, och d'et är, att om skattelag'stiftningen alltjämt skall försöka hålla sig au niveau med de tekniska
framstegen på skattekringgåendets område, så blir lagstiftning·en till
slut fullkomligt ohanterlig. Vi .svenskar äro ju till vår natur ·ett ganska

REFORMER I BESKATTNINGEN

61

advokatoriskt släkte och ha sedan gammalt den uppfattningen, att om vi
endast formellt följa lagen, så äro vi berättigade att bli beha.ndlade därefter. I det avseendet råder det en ,betydande skillnad mellan oss och det
engelska folket Detta tar sig också uttryck i volymen av resp. länders
skattelagar. Vi :här i landet ha just med tanke på vår adv·okatoriska -och
formella läggning varit tvungna att prop·pa våra ska.ttelagar fulla m·ed
detaljföreskrifter av den m'est intrikata beska:fien,het, och likväl, hur vi
än lappat på dem, ha de spruckit oavbrutet. Engelsmännens skattelagar
äro naturligtvis icke heller så små, men det är dock n1ärkvärdigt, hur'
mycket man där överlåter helt lugnt med några orcl åt skattemyndigheterna. Det är så i England, att om man .hryter nlot lagens anda, är man'
icke en gentleman, och man vill som bekant gärna vara en gentleman ~
det landet. Under ·den· tid, jag arbetade i folkhushållningskommissionen,
försökte jag sätta n1ig in i icke blott förhållandena i vårt land utan även
i andra länder, och det var ganska ·märkvärdigt att se den skillnad; sonl
fanns mellan å ena sidan kontinenten inkl. således vårt fosterland och å
an'dra sidan England i så måtto, att i Sverige och hela ·den övriga kontinenten även den finaste ,herre icke generade Isig för att kugga kristidskommissionerna, om :han kunde, medan det i England lär ha varit så
ända in i· det sista, att ,även om man också där gjorde det, så vågade n1an
icke tala om det, ty då riskerade n1an att ickie anses sås·onl en gentleman.
Här i Sverige ha allt mer och mer llppkommit skattespecialister, till
vilka man vänder sig för att få råd i skatteangelägen:heter, och ·bland
dessa skattespecialister finns det otvivelaktigt de, som ge just sådana
råd, som den llU kritiserade 76 § vänder sig emot. Det är helt naturligt.,
att den första instansmyndigheten brukar vara mera formell, men jag
vill säga, att regeringsrätten i hög grad börjat gå efter det reellt rätta
med. frånseende av. formen. Man ka.n visa på en lång rad av utslag, där
regeringsrätten ganska fritt negligerat formen och istället följt lagens
anda. Det står ju också i överensstämmelse med den g"amla domarregeln,
att lagen skall bedömas efter sin anda och icke: efter sina ord. Fö'r min
del har jag emellertid intet emot, att den föreslagna paragrafen tages
bort, ty jag tror, att den finansn1inister, som i sin proposition skall
skriva bort den paragrafen svårligen kan underlåta att göra det med en
sådan motivering, att paragrafen reellt sett i allt fall kommer att stå
kvar.
"Vad angår participating debentures gjorde herr Geijer gällande, att
beredningen -ådagalagt en viss tveksamhet, då den föreslagit,- att participating debentures skulle hos det emitterande bolaget. behandla,s SåsOlll
aktier och icke som ohligationer. I själva verket förelåg det icke den
ringaste tvekal1, så länge vi rörde oss på det nationella området. Det är
ju helt naturligt, att det icke k'an tillåtas, att de svenska bolagen helt enkelt ge sig ifrån nära nog 'hela skattskyldigheten genom att tillverka
participating debentures, som i alla möjliga avseenden utom beträffande
den formella rösträtten och namnet äro aktier. ~Ian kan icke tillåta
sådant. Syftet är alldeles för uppe.nbart för att vederbörande skall kunna
få utnyttja denna uppfinning. Däremot har beredningen varit tveksam
beträffande participatin.g debentures av internationell karaktär, vilka
väl herr Geijer närmast tänkte på. Beredningen har ·icke fra.mlagt något
förslag om un·dant'agsbestämn1elser för dessa, men har framhållit de
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skäl, som tala till förmån för sådana undantagsbestämmelser, -och har
fö~klarat, att' den håller före, att det bör ankomnla på utrednin·g i varje
särskilt fall, huruvida och i vad mån undantag göras beträffande den
typen av debentures, med andra ord sådana participating debentures,
där. pengarna komma från utlandet, gå in i det svenska bolaget och sedan
gå. tillbaka till utlandet igen. Det svenska bolaget fungerar i detta fall
ick·e som något ·allnat än som en vändskiva för pengar, som äro utländska
och sonl komma att förbli utländska. Otvivelaktigt finns det mycket
reellt fog för Sverige att icke kräva skatt på dessa pengar, som faktiskt
ic.ke ha varit ett ·enda ögonblick i ;Sverige annat än som ett konto i en
bok. Beredningen har till och med formulerat de bestämmelser, som
skulle vara lämpliga, ifall statsmakterna vilja gå in för en undantagsbehandling' av dylikadebentures.
Advokat E" Treifenberg: Vi fingo inkomstprocentberäkningell år 1910.
Ar' 1932 ser det ut, som om vi' skulle vara färdiga med den. Moren har
gjort sin tjänst och moren får gå. Åven om det på undra områden kan
vara en normal livstid för en sanning-,. att den gäller i 20 år, så tycker
jag', att man borde kunna vara övereu:s därom, att det på skatteområdet
vore önskligt, om sanningarna hade något längre livstid. Icke något område är så känsligt för ryckningar och slitningar och förändringar som
skatteområdet, och vi ha haft alldeles för mycket oro på det området.
Nu har näringslivet hunnit anpassa sig efter denna beskattningsprincip.
Det vill ,därför förefalla mig, som om det borde fordras starka skäl för
att avlysa prin'cipen.
Det har sag-ts, att principens avlysning och införandet av proportionell
beskattning för aktieholagen skulle vara ett led i åtgärderna för 'att
lätta på aktiebolagens beskattning, me-n en sådan lättnad kan ju. genonlföras på annat sätt och utan att offra inkomstprocentprincipen~Beredningen säger sig icke vilja taga ställning till frågan om inkomstprincjpens teoretiska berättigande. Beredningen anför de skäl, sorI1 urspTungligen föranledde principens knäsättande i Sverig'e och an'för även· åtskilligä skäl däremot, men beredningen säger sig icke vilja taga .ställning.
Det föreföll mig dock, som om inledaren skulle vara något mera antagonistiskt färgad gentemot själva principen.
Beredningen kommer emellertid inkomstprocentprincipen till livs på
annat sätt. Den säger, att principen· är förenad med avsevärda praktiska
olägenheter, -sonl, kräva principens ·avlysande. Jag vill emellertid fästa
uppmärksamhete~·därpå, att, såvitt jag förstår, dessa svårigheter och
olägenheter icke hänföra sig till nu gällande lagstiftning utan hänföra
sig..':till den beskattning, som beredningen vill ge· oss. Det skulle därvid
bli kollisioner på ett par punkter, exempelvis i fråga om det fria värdenlinskningsavdraget och också i fråga om participating debentures. Den
senare frågan tror jag 110g skulle kunna klaras. Kolli~ionenmed·det fria
värdeminskningsavdraget är kanske svårare att lösa, men det är ju icke
alldeles säkert, att vi lyckas få igenom det fria värdeminskningsavdraget, hur utomordentligt önskvärt det än vore.
Inkomstprocenten har skapat ett illtresseför stora aktiekapital och
stora reservfonder. Det konserverande i~tresse, som i äldre tider tog sig
uttryck genom starka avskrivningar, har genom inkomstprocentprinci-
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pen förändrats till skapande av stora aktiekapital och stora reservfonder. Vid antagandet år 1910 av inkomstprocentprincipen anlades nog den
synpunkten, att staten finge bestämma sig för ett visst skattebelopp, sonl
borde uttagas av samtliga aktiebolag; och att det sedan ankomnle på
aktiebolagen att inrätta sina fonder genom besparingar oeh genom rekonstruktioner eller eljest så, att räkenskaperna komnle att spegla det
verkliga förhållandet och utvisa den verkliga ställning'en.
Med minne härav och ifrån denna uppfattning -synes det mig kunna
vara av intresse att erfara, hur bolagsvärlden ställer sig till frågan om
inkomstprocentens avlysning. Jag får därvid säg~a, att jag icke har för-sport något missnöje nled inkonlstprocenten inom bolagsvärlden. Man
tycker nog ännu, att det ligger en tanke av obestridlig rättvisa däri, att
25,000 kro.nor, Isom ,komma ur ett kapital på 100,000 kronor, beskattas hårdare, därför att det är skattekraftigare, än om samma belopp, 25,000 kronor, ·kommer ifrån ett kapital på 1,000,000 kronor.
Är det så, att man mot principen om beskattning enligt inkomstprocenten riktar den anmärknin.gen, att man i fråga om bolag icke kan tala om
skattekraft, ja, då drabbar den kritiken beskattning av bolag över huvud
ta·get, och då komma vi in· på det gamla problemet om att avlysa hela
bolagsbeskattningen och i stället uttaga skatt bara ht)s aktieägarna. D-et
är naturligtvis också det enda riktiga.
Om det nu emellertid är meningen, att inkomstprocenten skall avlysas,
så har jag ansett det vara tillbörligt att lägga en krans på dess enligt
min mening alltför tidigt öppnade grav.
Generalpostdirektör A_ Örne: Det är möjligt, att jag kommer något för
tidigt. J ag ämnar nänlligell icke tala Oln förslagets stora principer utan
endast om en 111ycket speci.ell sak, S0111 dock har rätt stor vikt för stora
företagsgrupper i landet. Innan jag kommer in på detta ämne skall jag
em·ellertid be att få deklarera mina sympatier för' de avskrivningsprinciper, som ingenjör FalkInan anslöt sig till. Det är alldeles otvivelaktigt
enligt min uppfattning, att det ur alla synpunkter är till fördel, oln företagen begagna så stor del som möjligt av sina vinster till ko.nsolidering.
Särskilt i sådana tider, sonl nu komma, är det för finansnlinistern och
för landet av allra största vikt, om bolagen och andra företag icke i sina
böcker behöva framvisa några katastrofalt nedsatta vinster. Även utdelningen i företagen ,blir genom en stark konsolideringspolitik mera jämn
än den annars skulle bli. Hade det funnits möjligheter till obeg'ränsade
avskrivningar under krigstiden, så skulle vi alldeles säkert ha sluppit
ifrån en hel ·del av de obehag, för vilka staten har -varit utsatt under den
efterföljande tiden. J ag tänker exempelvis på åtskilliga. rederier, och
jag tar för givet, att om dessa hade fått skriva av i obegräns'ad omfattni.ng och fått skattefrihet för dessa avskrivningar, så skulle de ha före ..
dragit att göra detta franlför att sonl de nu gjorde dela ut det mesta.
Deras nyinköpta fartyg sjönko efter kriget till.en bråkdel av vad de
VOTO köpta för, och man måste nu istället år efter år konstatera, att
nettot icke räcker till de behövliga avskrivningarna, el. v. s. företa.gen gå,
såvitt icke en konjunkturförbättring inträder, mot sin undergång.
·Jag skall sedan he att få yttra några ord om 29 § i kOIDlnurialskatteförslaget. I andra momentet av denna paragraf heter det:
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»Avdrag ll1å göras jämväl för pristillägg', rabatt eller annan sådan utdelning i förhållande till gjorda köp eller försäljningar, som rörelseidkaren lämnat kunderna. För dylik utdelning, 'som aktiebolag eller ekonomisk förening lämnat delägare eller medlemmar annorledes än i omedelbart samnlanhang med köp eller fö:r.säljning, må dock avdrag ske
endast såvida 1) grunderna för utdelningen bestämts före köpet eller
försäljningen; eller 2) bolaget eller föreningen ägt att idka verksanlhet
jämväl utanför delägarnas eller medlemmarnas krets och ådagalag-t villighet att såsom kunder mottag-a utolnstående i lika mån som delägare
eller medlemmar, skolande härvid iakttagas, att nlera icke må avdragas
än som överen,sstänlmer med de grunder, enligt vilka utdelning länlnats
till de utomstående kunderna.»
Om jag har läst detta moment rätt, så stadg-as där, att en enskild näringsidkare eller ett handelsbolag må åtnjuta avdrag för alla slags p-ristillägg och rabatter oberoende av ·om de bestämts före, under eller efter
köpet eller försäljning-en', och likaledes oberoende av om de äro olika stora
eller förenade med olika villkor beträffande olika kunder. Däremot är
aktiebolag"s och de ekonomi.ska föreningarnas rätt att få avdrag för av
dem lämnad rabatt eller pristillägg~ begränsad på ett ganska snävt sätt.
V.ad som nu står under siffran 1) är jämförelsevis klart. Däremot är
stadgandet under siffran 2) rätt dunkelt. lJnder 1) utsäges, att exempelvis ett aktiebolag ick'e mitt i bokföringsåret kan lämna en bonus för köp,
80m gjorts under första halvåret, utan att förlora avdragsrätten. Däremot förefaller det, .som om bolaget, bara rabatte'n bestänlmes i förväg,
kan begränsa dell på vad sätt som helst, exelnpelvis inskränka rabatten
till enbart aktieägare eller. endast till aktieägare, som ha minst 10 eller
minst 100 aktier, eller sätta .andra liknande villkor för rätten till rabatt.
Jag vet icke, om jag har rätt i denna min uppfattning. Jag har icke haft
tid a.tt studera förslaget så ingående, men om jag har rätt i min tolkning a,r bestämnlelsens innebörd, så föref.aller det, .som om man vid bestämmelsens avfattning hade förbisett vad det är, sonl' givit anledning
till ifrågavarande avdragsbestänlmelse.
Vad som står under siffran 2) förefaller mig vara i visst avseende
ännu märkligare. Fortfarande gör jag reservation för eventuella missuppfattningar av ,styckets innebörd, men såsom jag fattat saken sägs
där, att avdrag må ske endast, såvida bolaget eller föreningen ägt idka
verksamhet jänlväl utanf'ör delägarnas eller medlemInarnas krets. Det
skulle sålunda bli praktiskt tag-et förbjudet för ·exempelvis en ekonomisk
förening, som icke anser sig kunna bestämma rabatter och pristillägg i
förväg, att begränsa .gin verksamhet endast till medlemlnarna.
Vi kunlla ju SOln exempel välja ett andelsnlejeri. Det kan vara en centraldistributionsanläggning för flera mejerier. Om det icke är i stånd
att på förhand beräkna tilläggsbetalningen till mjölkleverantörerna,
skulle det sålunda vara tvunget att taga emot mjölk även från utomstående för att över huvud taget kunna få något avdrag vid taxeringen
för denna tilläggsbetalning. Det ginge väl an med en sådan ordning,
även om den, icke synes mig principiellt tilltalande~ om ·det fu.nnes lllÖjlighet att fordra, att de utomstående för erhållande av på dem belöpande
'pristillägg på mjölken skulle göra ansökan om inträde i f~reningen och
åtaga sig de förpliktelser, S0111 följa med nledlemskapet, men har jag
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läst detta stycke rätt, finns det knappast .någon annan möjlighet än att
utbetala pristillägget k·ontant till utomstående, under det att medlemmarna måste vidkänn.as dess innehållande för 'betalning av insat.serna. Visserligen är det ifrågasatt, att man skulle kunn'a på visst sätt innehålla
även de utomståendes medel, ända tilldess de uppgå till samma belopp
som medlemmarnas. insatser, men ett sådant förfaringssätt förefaller
mig vara en mycket besvärlig sak i praktiken..
Jag kan för ·min. del ,omöjligen känna mig övertygad om att det ligger
någon ,som helst reso.n i ett sådant sätt att behandla de ekonomiska föreningarna. Åven aktiebolagen stå ju i förslaget ogynnsammare än enskilda näringsidkare eller handelsbolag. Det förefaller mig, som om komlnitten just på denna punkt icke hade lyckat.s· fånga verkligheten i sitt
förslag till lagtext. Man har bl. a. förbisett den skillnad, som råder mellan aktiebolag och ekonomiska föreningar i fråga om det sätt, på vilket
kapitalet tillskjutes och nledlemskapet förvärvas.
Jag vill emellertid ·betona, att jag icke har det ringaste emot, att samma nletod för skattens uträknande och san1ma grundsatser tillämpas för
aktiebolag och ekonomiska föreningar, utan jag har endast velat, att
man skall taga hänsyn till den olika konstruktionen och den olika uppgiften hos dessa företag. Man har tydligen här varit rädd för att vissa
missbruk skulle insmyga sig i aktiebolagen genom avdragsrätten, men
därvid har nlan icke .gjort den distinktion, som varit nödvändig med
hänsyn till föreningarna, där ett sådant missbruk icke är möjligt, om
föreningen är rätt konstruerad, och Inan har därför hamnat i en svår
dunkelhet.
Man torde för övrigt nog nödgas göra distinktionen finare än blott
mellan aktiebolag och ekonomiska föreningar. Bland de senare förekomma även de kooperativa förenin'garna, sonl skilja Isig himmelsvitt
från vissa enligt lagen om ekonomiska föreningar inregistrerade företag, som närmast äro aktiebola.g till sin konstruktion, med begränsat
kapital, begränsad rösträtt efter antalet insatser och annat dylikt. Det
går t. o. m. att bilda familjebolag i den ekonomiska föreningens form.
Det förefaller mig därför vara desto nödvändigare att skilja ut den
klart framträdande kooperativa företagstypen, som skiljer sig från de
mera egenartade vattenskotten på föreningslagens träd.
Jag har sålunda icke velat motarbeta principen om samma beskattning
för aktiebolag och kooperativa föreningar. Jag finner det tvärtom 'vara
nödvändigt att i stort sett tillä.mpa samma grundsatser för båda dessa
.företagsformer. För närvarande föreligger ju den orimligheten, att ett
företag med 62,000 medlenlrri·ar i Stockholm beskattas efter samma skatteskala som en enskild liten minuthandlare, och samma är också förhållandet med ett av landets största företag med 450,000 individuella ·delägare. Det är naturligtvis icke möjligt att rätteligen tillämpa en sådan
skatteskala på. d,essa företag, och jag är mycket nöjd med att kommitten har beaktat detta. Vill man emellertid få tillstånd en verklig jämställdhet och' icke blott en fiktiv sådan, så måste nlan n·og kosta på .sig
att göra de distinktioner, varom jag förut har talat, och för avdragsrätten fordra endast sådana garantier, som passa för de olika företagsformerna och som äro nödvändiga med hänsyn till deras olika konstruktion. Man får exempelvi.s icke förbise, att i ena fallet äger eOn överflytt-
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ning av förlnögenhetsandelar runl och i andra fall stanna medlen hos
deras ursprunglige ägare eller komma tillbaka i annan form. Vi kunna
jualltjänlt hålla ·oss till det andelsmejeri, sonl jag nyss talade OID. Om 5
personer bilda ett aktiebolag för att köpa llljölk och göra smör för avsalu, och företaget lyckas, så behålla dessa fenl personer fördelen för sig
själva. Om däremot 500 jordbrukare slå sig tillsammans för att göra ett
alldelslnejeri, som handlar endast nled medlemmarna, så är det ju, därest
prissättningen sker efter lika gru.nder - och det se nog medlemmarna
till - från statsmakternas och alla utomståendes synpunkt fullkomligt
likgiltigt vilken prispolitik mejeriet för, och vilka tilläggsbetalningar,
som förekomma, ty det överskott, som kan uppstå på rörelsen, återgår till
leverantörerna av den vara, för vars bearbetning företaget är bildat. Det
är på samma sätt med aktiebolag, som 1.1tdela rabatter till sina medlemmar, d. v. s. sina aktieägare, men sonl låta utomstående gen.om högre pris
betala detta. Det tycker jag icke stämmer riktigt bra med de principer,
efter vilka jag anser, att en dyli.k samverkan bör bedrivas.
Man kan' kanske med rätt snlå förändringar i paragrafe.n bota de brister, som enligt min mening för närvarande vidlåda bestämmelserna,
och jag har endast velat begagna tillfället' att så tidigt som möjligt
framhålla dessa mina synpunkter, som jag tycker ha en viss betydelse
för spörslllålets fortsatta behandling.
Kamnlarrättsrådet C.. W.. U.. KuylenstierDla.: J ag ämnar icke uppehålla
mig vid de detaljspörsmål, som blivit berörda 'under diskussionen, utan
vill endast mecl några få ord röra en liten smula vid de synpllnkter, som
framfördes. av advokaten Treffenberg. Hans anförande gällde ju närnlast
frågan om progressiv eller proportionell skatt. för aktiebolag.
Den uPPluärksanllue läsaren av beredningens betänkande och den uppmärksamme åhöraren av dagens debatt bör tvivelsutan ha märkt, hurusonl de ekonomiska synpunkterna nu ha skjutits i förgrunden på ett helt
an.nat sätt än vad tidigare har varit fallet, och det har helt enkelt skett
p.å grund av den kalla nödvändigheten. Den frågeställning, som lllan 'år
1910 anlade på dessa beskattllillgSspörsmål, var en helt annan än den
frågeställning, SalU I1lan anlägger nu. Man kan n1ycket väl tillåta sig
att,om det bara gäller att taga ut några tiotal miljoner kronor, utforll1a
bestämmelserna på ett sätt, som man, jag höll på att säga, inbillar sig
skall :bli rätt,rist, men när det däremot blir fråga onl stora skattebelopp,
konlIner frågan i ett fullständigt annat läge. Man nlåste Iiämiigen, framför allt när det gäller industriens beskattning, se på en så viktig onlständighet sonl industriens konkurrenskraft, och vidare lnåste hänsyn
tagas till ka.pitalbildningen.
Den sistnänlnda synpunkten har här icke blivit 111ycket berörd. J ag
vill för min d.el endast betona, att beredningen i sitt betänkande har g-anska starkt framhållit nödvändigheten av att kapitalbildningen underlättas, och vill tillägga, att ja.g föreställer mig, att man från andra
länder kan få relativt avskräckande exempel på vart en beskattning kan
föra., som icke tar någon hänsyn till .nödvändigheten att bibehålla kapitalbildningen.
Genom kommittens försorg har utförts en undersökning av den svenska industriens besk'attlling jämförd med motsvarande beskattning utom-
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lands. Därav h-ar framför allt framgått, att när det är fråga om verkligt vinstgivande företag, så är beskattningen, såvitt vi på grundval av
verkställda undersökningar veta, i Sverige högre än annorstädes i väTlden. Detta förhållande måste bl. a. medföra, att så snart det gäller ett
företag, som man föreställer sig skall bli verkligt vinstgivande i förhållande till det arbetande kapitalet - det kan t. ex. gälla exploateringen
aven uppfinning - så ha vederbörande intresse av att söka sig' till
utlandet. Ingenting torde väl dock vara ogy,nnsammare än att de industrier, so'm man väntar sig~ skola bli särskilt vinstgivande, skola gå ifrån
landet.
Detta är alltså ett viktigt skäl emot alltför hög bes-kattning på mycket
vinstgivande företag. Vill man komma ifrån detta, så ligger det snubblande nära till hands att följa ,samma v~g, som man gått i nästan alla
andra länder före oss, nämligen att överge den progressiva beskattningen,
som kanske passat förut men som icke passar längre, då stora ekonomiska intressen stå på spel. Huvudskälet till att beredningen föreslagit
en övergång till proportionell be.skattning har alltså varit, att man på
detta sätt kan åstadkomma en ur allmän internationell synpunkt mera
lämplig avvägning av beskattningen än med det nuvarande systemet.
_Det har nu sagts, att det skulle vara mera rättvist att ha en beskattning av den progressiva typ, som vi för närvaran-de ha, alltså en skatt
i förhållande till den s. k. inkomstprocenten. Jag undrar emellertid, hur
många industrimän som -våga påstå, att den nuvarande beskattningen,
som vilar på denna grund, är rättvis och jämn, även om den teoretiskt
kan tänkas vara rättvis och jämn. Det är ju alldeles uppenbart, att
det finns möjligheter att späda ut kapitalet o. s. v. och -att över huvud
taget ställa ,så till, att det ena bolaget får en i förhållande till d~t verkligt arbetande kapitalet helt annan ,skatt än ett fullständigt likadant
bolag, som formellt blivit upplagt på ett annat sätt. Även om det anses
ligga en viss rättvisa i den princip, som advokat Treff-enberg anty-dde, att
ett kapital, som ger mycket hög avkastning, hlir hårdare ·beskattat_ än'
det kapital, som -ger låg avkastning, så kommer beskattningen i verkligheten att träffa skäligen godtyckligt.
Dessutom har det lInder vårt arbete visat sig, att en mängd speciella
skattefrågor låta lösa sig på ett mycket elegantare sätt med ·den proportionella skatten än med den progressiva. I motiveringen stå anförda
några exempel, oeh de kunna säkerligen mångfaldigas. Jag skulle såsonl
ett i varje fall tänkbart skäl för att kommitten icke lagt upp- en utförligare
motivering på den- punkten kun-na -antyda, att kommitten icke gärna kan
ha velat direkt tala om möjligheter till lagstiftningens krin~ggående, som
redan nu skulle kunna utnyttjas. Vi ha ju den progressiva skatten för
närvarande, -och det är klart, att man icke bör skriva sådana argument
på näsan på folk, även om de finnas i verkligheten"
För min del tror jag, att en reform är av stor vikt och betydelse, och,
såsom häradshövding Dahlberg påpekat, visar nog en genomgång av_ode
svenska -företagen,att några egentligen obilliga verkningar k-nappast
kunna vänt.as: följa av det föreslagna Isystemet.
Sedan var det en annan fråga, som berördes av assessor Geijer, nänlligen- frågan om -kupo.ngskatten, som han ville sätta iIi i det intern-ationella sammanhanget. Han har redan bemötts av häradshövding Dahl-
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berg. Härtill vill jag endast lägga att betänkandet ,·har avfattats med
starkt beaktande av de internationella synpunkterna, även vad gäller att
få bort internationell dubbelbeskattning. Förslaget har emellertid ,blivit
så avfattat, att man skall kunna avsluta traktater av olika slag. Det går
icke för sig att inrätta beskattningen så, att den ansluter sig till en av
några få stater antagen, princip men omöjliggör traktater med alla andra.
Detta är naturligtvis en motivering för kupongskatten till det värde
den hava kan. En helt annan sak är, att denna kupongskatt kan tänkas
falla bort genom en eller annan traktat. Någon anledning att fördenskull avstå från skatten finns dock icke. Jag skulle tro, att frågan om
kupongskatten är en av de punkter, beträffande vilken den största enig'heten råder även bland industrimännen själva. J ag tror icke, att det är
många indllstrimän, även med internationellt arbete, som ha något nämnvärt att invända emot en kupongskatt av det islag, som här h·ar ifr~gas~tts.
Häradshövding' K.. Dahlberg: Tiden är långt framskriden och jag skall
därför icke taga auditoriets uppmärksamhet i anspråk annat än för
några ord.
Jag vill först uttala ett varmt tack till advokat Treffenberg för den
krans, som han nedlade på den progressiva bolagsbeskattningens grav.
Jag tolkar det som ett gott omen. Personligen är jag nämligen övertygad
o;m att något av det värdefullaste, SOlU den beredning som jag tillhör
lagt fram, just varit vårt förslag om att den progressiva bolagsbeskattningen skall utbytas mot en proportionell skatt.
Herr Örlle tog upp ett intrikat ämne, nämligen kooperationens beskattning. J ag beklagar, att detta ämne är av sådan heskaffenhet, att ·det otvivelaktigt kräver en helafto·n för att kunna med utbyte diskuteras. Jag
vill säga, att jag är ledsen över de ~nmärkningar, som han framställde,
ty jag hade i min enfald hoppats på att beredningen måhända hittat en
lösning, sonl skulle kunna tillfredsställa båda sidor eller som i varje fall
skulle vara av den beskaffen:het, att den .skulle kunna något så när accepteras på båda Ilåil, så att vi äntligen skulle få ett slut på den irriterande
strid nm kooperationens beskattning, som förföljt oss sedan en mansålder tillbaka. Samtidigt som jag är ledsen är jag emellertid också glad
över att herr Örne inledde sitt anförande ·med att meddela, att han icke
hade ·närmare studerat sig in i frågan. Jag skulle vilja uttala den för·hoppningen, att han, sedan han gjort detta, skall tkunna ändra uppfatt-·
ning och med något större förståelse kunna se på förslaget i denna del.
Otvivelaktigt kunna de bestämmelser, sonl där givas, bli föremål för
missbruk och kun.na verka orättvist på olika punkter, men vi måste dock
betänka, att de icke göra anspråk på något annat än att uppdraga ett
par grova presumtionsregler, vilka enligt min uppfattning nödvändigtvis måste finnas på detta område. För den händelse förhållandena bli så
outrerade, att icke ens dessa presumtionsregler kunna hjälpa, så förmenar jag, att det lär nog kunna inträffa, att en vidsynt -skattem~Tndighet
kan söka att lag'aefter lägligheten genom att uttolka schemat efter dess
innebörd mera än efter ·de ordalag, som blivit valda. Jag menar, at"t här
ha vi verklig·en ett område, där den föreslagna 76 § skulle kunna tilllämpas. Som sagt, presumtionsregler är det, och presumtionsregler måste
()tvivelaktigt vara enkla och grova.
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samm~nträde
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Ordförande: Bankdirektör G. LAGERCRANTZ

Aftonens öv'erläggning1sämne:

Sveriges näringsii v e f tel· Kreugerkrisen
inleddes me.d nedanståenide föredrag ·av Professor Eli F. Heckscher.
N ationaiekonomiska föreningens ledning hade trott sig skola få
svårt att konkurr,e,ra m,ed Iden vackra vårkvällen, mon det stora antalet närvaran·de tyder icke ~därpå. Var helst två eller tre äro för:samlade p:ågår ju för närvarande en intensiv diskussion av det ämne
.Bom v·alts för kvällens s·ammanträde, och d·et är så till vida förklar~
ligt att sammantrooe,t kunnat locka många deltagar.e.
För att vinna större klarhet i den fråga som vi h,a att beh.anldla
förefaller det mig nödvän,digt att från b·örjan gå ned. till det elementär.a.. Missta.g'en i den nuvaran:de diskussionen om ämnet ligga visserligen min,dre i brist på sinne för sammanhangen än i brist på sinne
för prop·ortioner. Det är egendomligt hur mycket abstra,ktionsförmåga som behö'vs för att bilida sig en riktig f.öreställning om storle:ksDrdningen av de faktorer Idet gäller. Man måste för detta ändamål
gå bakom det 8o·m för ögonen är och söka finna. de os.ynliga realiietern.a.
V·ad j,ag så till vida skall· fråga om är det problem 8o,m den ekono·misk.a vetenskapoens främste grun1dläggare satte såsom titel på sitt mest
.beräIDida arbete: Folkens välstånd, ,dess natur och orsaka,r. Jag skall
,alltså närmast fråga, varp·å ett folk såtdant som det sv·enska i verkligheten lev'er och hur dess utkomstmöjligheter påverkas av vald vi nu
ha upplevat. Utan tvivel kommer e!n hel del a.v vad jag därvid har
att säga att verka så p:ass självklart, att nära nog ingen är i tvivel
om det; men de ekonomiska frågornas svårighet och v:etenskaps~
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männens tendens att göra dem ännu svårare är så ofta ö,v-erklaga'd,
att det som omväxling möjlige.n rent av l{an vara ell lisa att få höra
vad alla veta fö,rut.
Ett folk lever normalt. taget helt och hållet av vad dess me:dbor..
gare producera. I vanliga fall, unider moderna förhållanden, lever
folket rent ·av på åtskilligt min1dre, i det att en de~ av produktresultatet går till sparande 'eller nyinveistering. Också om en del av ,detta
sistnämnda, lantdets eget sparan,de, går till nyinvestering i andra länder, d. v. s. ger ,anledning till kapitalexport, är det un,der alla förhållaniden åtminstone e,n del, och i flertalet fall Iden större delen, som
går till samma ändamål inom lan'det.
Den ,del av produktresultatet som går till inhemsk k,onsumtion faller i sin ordning i två kategorier, nämligen dels 'va,d som går till
direkt konsumtion, vilket vanligen kallas produktion för h'emmamarknalden, och Idels vad som går ut ur landet i utbyte mot utlan,dets
produkter, vilka då komma till konsumtion inom lanidet. Sammanfattar man de synp'unkter jag nu har antytt, får man: i första hanld
produktresultatet för inhemsk konsumtion, i andra hand p'roduktresultatet för byte med anldra länder, vill{et också kan l{allas bytesresultatet, oeh i tredje rummet pr'oduktresultatet för sparan,de eller
nyinvesteri!1g. J ag skall taga dessa tre grup,per i tur och or,dning.
I fråga om produktresultatet för inhe,msk konsumtion är tYIdligen
huvu,dsynpun'ktenhur mycket och på vad sätt Idet arb-etas inom landet..1 nuvarande läge är det därvi'd omöjligt att förbise de enorma
förluste'f som landet lider genom arbe,tslösh'eten. Att ge en exakt föreställning om storleken på ldess.a förluster låter sig visserligen inte
göra, men en siffra i mycket grova 'drag, som dessutom är 'BIl minimisiffra, kan man i ·alla händelser komma' fra.m till och därigenom få
åtminstone någ,ot begrepp om storleksoridningen av Iden förlust det
gäller. Man kan 'då lägga till grun,d arbetslöshetsprocenten i fackföreningarna, som under 1931 var 17,3, och slå ut den på hela in:dustriens totala arbetarsta·m, som Ull,der 1930 var ungefär 450,000. Dett.a
skulle bli ett antal arb-etslösa av omkring 7~,OOO personer. Räknar
m,an därnäst 'en årlig arbetsförtjänst på 2,600 kronor p'er arbeta.re,
vilket v.ar medelsiffran för 1930, kommer man upp till en totalförlust
på -nästan exakt 200 miljoner ,kronor.
Att ,denna siffra är ,all!deles för låg Iran Idet icke vara något tvivel
om. Däri ingå nämligen för det första icke de arbet.slösa utanfö·r den
egentliga industrien, därnälst icke heller Ide arbetslösa blan:d kontorsoch tekni.sk personal inom in1dustrien själv, och för det tredje tages.
icl{e hänsyn till arbetslöshetens ökning under innevarande år. Alla
dessa tre faktorer skulle behöv,a komma med för att fastställa enbart
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nedgången i arbets.förtjänst genom arbetslös.het. Men till detta komma vildare de förluster som drab,ba bär.are av övriga produktionsfaktorier, d. v. s. närmast kapitalisterna, genom den produktion som hade
kunnat finnas men nu till följ'd av lägHt icke har kommit till stånd.
Belopp'et måste därför höjas högst avsevärt f.ör att bli ett uttryck för
totalförlusterna, men eftersom jag icke har siffror för att ve,rkställa
denna komplettering, nöjer jag mig med att stanna vid den .angivlla
summan, trots att den ligger mycket under verkligheten.
Går man därefter över till frågan om bytesresultatet, så är läget
icke fullt lika enkelt, så till vida som där h,ar ägt rum en högst avse;värd förskjutning till Sveriges favör, vild sidan av faktorer i mot'satt riktning, som på sista tilden ha givit ännu starkare ut.slag.
Det första, sålunida förbättringen i läget, betingas ·av att Sverige
under hela efterkrigstid·en har fått mycket mer' varor i utb,yte mot
sina egna än fallet v·ar före kriget. Före' utbrottet av den intern·ationella krisen i dess skarp'as.te form, låt oss säga till och med 1929,
utgjoride denna förskjutning till Sveriges favör ungefär 13 il 14 %.
Men egen!domligt nog ö·kades den ytterligare, till och med mycket
starkt, under krisens
ti1digare _år, beroende på att särskilt råvarorna
.
föllo så starkt i p-ris, medan Sverig'Hs exp'ortvaror höllo sig påf.allande
väl uppe; man kom vid en tidp'unkt upp till 35 a 40 % över fÖ'rkrigsti,dens relation. Sedermera har en förskjutning i motsatt riktning
satt in, men ännu unider första kvartalet i år tycks man ha .att räkna
med att Sverige får ungefär 20 % mera varor i utbyte mot sina egna
än fallet v.a.r före kriget. Vinsten härav fö·r vårt lanid har uppenbarligen varit mycket stor och utgör en ·huvudanledning till den nästan
enaståen,de välståndsökning som svenska folket har un~dergått under
efterkrigstiden.
Men i Iden mån 80m den internationella krisen fullt och helt har
hunnit slå sina klor också i Sveriges näringsliv, har detta gynnsamma resultat allt mer fullstän,digt motvägts av nedgången i bytet.s
tot.ala omfattning; det har varit en ringa tröst .att vi få så mycket
mer i utb·yte mot de varor vi sälja, när vi ha lyckats s.älja så mycket
min,dre varor än förut. På så sätt har bytesres.ultatets minskning
likaledes kommit att bli en faktor av största betydelse vid en uppmätning av Sveriges förluster av Idet nuvaran,de läget. DHt går visserligen icke att mäta dem ens meld så stor ex.akthet, som fallet har
varit i fråga om arbet'8lösheten, och s.ärskilt går det icke för sig att
a,ddera ihop de resultat man då kom·mer till med förlusterna på
arb·etslösheten, ty det skulle i stor utsträckning inneb·ära en ldubbelräkning, eftersom arbetslösheten till en väsentlig Idel just har inträtt
inom exp'ortin,dustrierna och sålunda är en verkan av det internatio,
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nella bytets fortgåell de åtstrypning. Men i och för sig har n8 dgången
i bytet sannolikt betytt en ännu större förlust än den visserligen alltför låga siffra som jag förut hwde räknat fram för arbetslösheten, och
även med beaktan·de avaIla ,dubbelräkningar lrommer mun antagligen
åtminstone till något sådant som Idet ,dubbla av de 200 miljoner jag
då angav.
l

1

För att få en riktig föreställning om Kreugeriratastrofens verkningar Iran Idet vara läm;pligt att samtidigt låta våra viktigaste exportv.aror passera revy, så att man får en föreställning om vald som
därvid väger tyngst. Det visa.r sig att nära tre fjärideidelar, 11ärmare
bestämt 73 %, ·av vår totala export un,der Idet sista normala året, 1929,
utg j·ordesav ett ,gan~.ka,. litet fåtal grllP,per, för vilket jag kan ge de'
viktigaste siffrorna.. Främst blanid alla st.od pappersmassa me,d 314
mjljoner kronpr och p·apper med 147 s~mt plankor och bräder med 278.
Järnmalm ensam företräid!des av 151, järn och stål med 82, järn- och
stålvaror med 69, elektriska maskiner med 59, anldra maskiner, 'p'äri
inräknaide kullage.r, separatorer, telefonmateriel m. m. samt fartyg,
me'd 171 miljoner, och slutligen tän·dstickor med 51 Jlliljoner. Alla
a;ndra grupp'~r tillsammans utgj.oride sålun d;1 icke näI)1nvärt mer än
tredj~delen av Idessa varor och kunna i Idetta sammanhang 11eltoch
hållet lämnas åsi,do.
1

Övergår man då .för det tredje till sparandet, s.å blir det enkla'st att
s,e Idetta i sammanh.ap.g med inlromst- och förmögenhetsfördelningen i
lalldet. Att fullt exakt mäta denna är ;nästan lika omöjligt som fallet
är m.e'dd~ förut nämnd:a företeelserna, men finans- .eller s·kattestatistiken ge·r i .alla. fall någr~ hållpunkt.~r. Den slutsats SOP.l därvid icke
nog starkt k.an strykas un,der är Iden att arhetsinkomste:rQ.~fullstän~
digt d~Jl).illerq, bilde~. Lägger roall till den komm'unala inkomsttaxeringen lör 1931, som rp.otsvarar inkomsterna~llnder19-30, 5 % av fas"!'
tigh~tsväTden.as taxering sam.ma år, ~å befinnes det att arbet:sinkom~
ste.rn~ i fÖrh.ållande till denp.a Sllmm;a utgöra nästan två tre'd je,delar
av hela det taxerad.e beloppet, Alla aJl:dra inkomstslag tills,ammans
äro följaktligen icke nämnvärt m~r än hälften av arbetsinkomstep.
e~am. ,Tttger man blanId dess;a senare grupper ut en, näm.ligen ltapttalinkomsterna i skatteteknisk mening, så bli resultaten på den punkten ännu QbetYldligare. Med kapitalinkomster menas då icke inkom~
stel' .av affärsv·erksamhet, som sp~la en mycket större roll, utan oblig~ti()ns- ()ch bankräntor 's·amt aktieutdelningar. De utgjorde det
nämnda året icke mer än ungefär en tion!del av arbetsinkomsterna och
en sextondel av ·h'el~ den på nyss angivet sätt beräknade tot.ala taxe~
raAde i.nkomsten. För ,det fÖljap.'de är det lämpligt att också ge den
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absoluta siffran för kapitalink<>msterna; :den utgjor,de 415 miljoner
kronor.
Det är emot denna bakgrunid som man har att se Kreugerkatastrofan. Den allmänna meningens ställning till denna händelse fö·refaller
mig som ett ovanligt slående exempel på vaid jag sl{ulle vilja kalla
,de stora talens lag, nämligen i en helt .annan betYidelse än detta ut..
tryck vanligen tages. V8Jd jag menar är det psykologiska f.aktum att
en företeelse som åstadkommer stora resultat på en enstal\a punkt gör
mycket starkare intrycl{ än ett lika st.ort resultat, när det utgör en
a,didition av små resultat på en mäng.d punl{ter. De sen·are verka icke
med Iden stora siffrans fascineran!de makt och komma därför att be;..
traktas som långt mindre viktiga än de i verkligheten äro. Om Kre.ugerkatastrofens l{onsekvenser haide varit så spridida över Sveriges
näringsliv som Ide flesta ekonomiska fö·reteelser äro, skulle de ha gjort
ett ganska svagt intryck p'å människors ekonomiska fantasi; nu verka
de me,d en styrka som är oprop·ortionerlig i förhållan,de till verkligheten. För att klargöra sammanhangen skall jag nu gå igenom katastrofens möjliga och sannolika verkningar efter samma schema som
jag hittills har använt.
Redan ,en mycket hastig blick visar I{reugerkatastrofens begränsade verknIngar ur produktionssynp'unkt. För en svensk publik borde
det ej ens behö·va påpekas, hur liten den del av Sveriges inidustri är,
.som Ilar reglerats efter anvisningar från Ivar Kreuger eller Kreuger
& Toll, eller vars resurser ha tagits i anspråk för denne ma.ns och hans
centrala företags finansop·erationer. Utlanidets misstag på de.nna
punkt äro förklarliga, men Idet är icke för mycket sagt att rde knappast kun,de vara större.
D'et fillns endast en inldustri, som helt och hållet h·ar dominerats av
I{reuger, och Idet är tändsticl{sin,dustrien. Trots att den naturligtvis
ingalun:da utgö·r något oviktigt inslag i det svenska näringslivets
vävna:d, är ,dess kvantit.ativa betyd8'lse mycket underor,dnad. Un!der
åren ·1929 OCll 1930 sysselsatte den sammanlagt 6,100 a 6,200 personer,
inberäknat ej blott arb·etare utan också högre personal; och eftersom
totalsiffran för ,dessa grupper i Sveriges hela inldustri var nästan
jämnt en halv miljon, finner man lätt att den icke svarade för mer
än ungefär 1 X % av ,det hela.
'.

Telefonin·dustrien har varit mycket min,dre beroen/de av Kreuger,
redan därför .att llan mycket senare fick bestämman,derätt över Iden;
men vill m.an räkn·a in oclu;å ant.alet anställda inom denIla inldustri,
så får man ungefär fördubbla de siffror jag nyss angav. Även med
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denna vidsträckta tolkning 'kommer man alltså icke högre än till 2 %
procent av Sveriges industribefolkning.
Sedan 1929-30 har ,antalet anställ,da inom såväl tän,dsticlrs- som
telefonin.dustrien minskats avsevärt, hur mycket kan j-ag ej säga, och
ännu minldre kan jag avgöra i vad ~ån minsIrningen ,där varit starkare än i industrien som helhet. Det senare fö-refaller mig dock sannolikt, och man kan ,därför efter vald jag tror meid full bestämdhet påstå,
att 2 % % utgör högsta tänkbara siffra för den roll som de två in:dustrierna spela inom Sveriges in'dustribefolkning i denna stun:d. Därtill kommer· em'ellertid vildare, att Kreugerkatastrofen icke ens un,der
de ogynnsammaste förhållan,den kan komma att minska svenska
arbetstillfällen ens med detta belopp. För bevisets skull sk·all jag
antaga, att Svenska Tän:dsticksbolaget helt och hållet skulle vara fö,rlorat, så ,att aktieägarnas förmögenhet i denna placering vore borta;
för L. M. Ericsson förefaller detta mycket osannolikt, men t. o. m. om
så vore fallet skulle min slutsats hålla streck. Det är nämligen nö:dvändigt att strängt hålla i sär företagens unidergång, såsom ägda av
sina nuvarande innehavare, å ena sildan, och å an!dra sidan produktionens fortsättning såsom svensk näring. A.tt två in:dustrier, som till
den grad bygg.a på svens'ka upp·finningar, svensk yrkesslricklighet
och svensk organisation, helt och hållet skulle kunna övergå till andra
län:der före-faller nämligen högst osannolikt. Att detta blir fallet med
en del av dem måste man visserligen sannolikt räkna med, och hur
stor del det gäller vågar jag ej avgöra; men att det icke blir Idet hela
toride m·an med bestäm'dhet kunna påstå. Följaktligen har man att
räkna med en b·ety,dligt svagare minskning i svenska arbetstillfällen
genom Kreugerkrisen än 2 % % av Sveriges förutvarande arb-etstillfällen.
Till sist ·har man att hålla i minnet att Kreugerkatastrofen utgör
icke enbart ,en debetpost utan också en·kreditpost för ,dessa industrier,
betrakta,de som element i svenskt näringsliv. Som alla veta, utgjorde
det nämligen en grundtanke i Ivar Kreugers internationella system
att lämna utlän·dska lån mot tändsticl{smonopol i de olika läniderna,
och dessa monopol inn-eburo i det stora flertalet fall att ifrågavarande
marknader avspärrades mot försäljningen av svenska tändstickor; i
ytterlighetsfallen inneburo de rent av att de utlänidska monopolen
enligt själva avtalen 'voro skylidiga att exportera och sålun!da konkurrera med svenska tän,dstickor även på Ide fria marknaderna. Iv-ar
Kreuger tillförJde dessa utlänidska in,dustrier ett stort mått av högtståen:de or,ganisation och tekniska framsteg samt gjorde dem därför
mer konkurrensdugliga me:d svensk inidustri än Ide dessförinnan voro.
Dessa faktorer ha nu f.allit bort, och även om Idetta efter all '8annolik-
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het icke kan uppväga de poster i motsatt riktning, som Kreu;gerkatastrofen har medfört för Ide ifrågavarande svenska in,dustrierna, så
utgör Idet ieke desto mindre en viktig p'ost att föra i avräkning ,däremot.
;För att sammanfatta,: det gäller en jämförelsevis oviktig detalj i
svenskt näringsliv; av denna detalj kommer säkerligen icke ,allt att
försvinna; på en punkt kommer läget rent av att något förbättras
mot vad det har varit dessfö'rinnan.
Övergår man dä.rnäst till b,ytessynpunkten, så är det i viss mån
samma fÖTeteelse, som kommer tillb,aka med något ändrade pTop'ortioner. oeh något men icke mycket stö.rre vikt för Kreugerföretagens
insats. Liksom i det föTegående lämnar jag då alldeles åsido c~llulosa
industrien, därför att dess fra,mtid efter allt att dö'ma icke p'å något
sätt kommer att bli beroende av Kreugerkoncernens försvinnande,
såsom en senare talare i debatten sannolikt mer i detalj kommer att
upp'visa. Tager man till en början tändstickorna,' så befinnes det att
deras andel i den grup'p av exportva,ror som jag förut upp'räknade
utgjorde mindre än 4 '% och i förhållande till hela exporten mindre
än 3 %. Telefonmateriel representerade något drygt 1 % av de nämnda
varorna och drygt. % % av hela exporten, båda va,rugrup,perna till.sammans alltså ungefär 3 ~ % av totalexporten och 5 %' av de uppräknade varorna,.
Naturligtvis är detta i och för sig långt ifrån oviktiga b·elo,p·p; men
man 'kan lugnt påstå att en t. o. m. ganska måttlig relativ ned,gång
i exporten ay pap,persmassa eller en något större mell !doclr icke öve,rväldigande nedgån.g i malmexporten betyder långt mer för Sveriges
näringsliv än en mycket avsevärd decimering av tändsticks- och
telefonmaterielexporten. Alla veta att både massaexporten och malmexporten för närvarande äro i hö,gsta grad p·åverkade av den internationella krisen, oc.h detta b·elyser därför ånyo hur mycket viktig.are denna är för vårt näringsliv än den specifikt svenska Kreugerkrisen. Fö,r tändstickornas - icke telefonmaterielens - vidkommande
kommer det till, att såväl p,roduktion som export under efterkrigs-·
tiden, d. v. s. just under Kreugerperioden, i stort sett ha företett stagnation, för att icke säga direkt tillbakagång. Arbetar,antalet har under den'na tid varit högst väsentligt mindre än före kriget och under
d.e första krigsåren, även produktionen har i allmänhet varit något
mindre, och exporten ungefär lika stor. Detta står i starkaste kontrast mot förhållandet inom de flesta svenska utlandsföretagen, som
ha nått sin hö,ga ställning och sin stora betydelse för svenskt näringsliv under efterkrigstiden. Det belyser p·å nytt den begränsade verkan
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av Kreugers fö,retag för 8vensltt produktresultat och svenskt bytesresultat.

. I

; .

Emellertid har jag härmed he1lt och hållet inskränltt mig till de
rent direkta verkningarna.. Frågar m·an om återverltningarna på sådana delar av vårt näringsliv 80m ieke direkt lia letts från Kreuger
& Toll, så måste omdö1met utfalla a.nnorlunda. Vad det därvid gäller
är den fö'r tillfället stora oc:h fö'r framtiden möjliga prestigeförlust,
som Kreugers och h.a.ns företags undergång ha.r medföTt. Vilken rä.ckvidd och varaktighet detta kan få har jag svårt att bedöma, oeh
många kunna antagligen bedöma det bättre än jag. Med all reservation skulle jag dock vilj.a säga, a,tt verkninga.rna till stor de,l komma
att bero p'å svenskarn'a själva. Det kan icke nekas att under den f'ö'regående högkonjunktur 80m det svenska namnet har haft inom världens näringsliv alldeles fÖlr många svenskar ha fö,rlorat b.ala,nsen och
sinnHt fÖ'r proportio,ner och gjo·rt sig s~kyldiga till ett övermod, som
nu hämnar sig. D'et gäller att iclte nu falla ur den ena ytterlighetell
i den andra. Svenskarna få icke fö,rlora sitt självfö:rtroende, de måste
komma ihåg hur solida egenskap·er det är som givit de flesta av de
svenska utlandsfö:reta,gen och det mesta av den svenska exporten deras ställning p·å världsmarkna,den. Särs.kilt måste de akta sig för
överkänslighot i fråga om såväl klander som berö'm från utländskt
håll; främst vår.a ti'dningar ha mycket p'å sitt ansvar genom att göra
stora nummer av både det ena och det andra,. Vi bÖlra ha tillräckligt
mycket självkritik f'ö~r att vara likgiltiga lika mycket för dumt OCll
oberättigat beröm som för måttlöst och grundlöst ltlander. Om de
som närmast ha ansva.ret fÖ1r vårt ekonomis'lra. liv i dess förhållande
till utlandet vilja b,ehjärta detta, så hop-pas jag och tror jag upp,riktigt, att den p·restigeförrlusrt, som f'ö,r närvarande är ett. obestridligt
faktum, s]tall visa sig vara en ga,nska snart övergående företeelse.
Så till vida ser jag därfö'r ingen anlednin.g att antaga mycket väsentliga ä.ndringar i vårt bytesförhållande till utlandet genom Kreugerkatastrofen. Fö,ljaktligen är låg.et icke mycket annorlund,a på
denna punkt än i fråga om prod,uktresultatet. Plå båda områdena
. gäller det också att världshandelns ö'deläggelse fÖT Sverige är en faktor av ojämförligt hö,gre storleksordning än Kreugerkatastrofen, OCll
helt naturligt verkar den förra starkast just på S'jälva bytesfö,rhållandet.
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Vill man sö,ka till den p'unkt där Kreugerkatastrofens verkningar
äro störst och verkligt s,tora, så blir det helt naturligt nÖidvändigt att
ö,vergå till frågan om inkomst- o·ch förmögenhetsfördelningen. Fullt
säkra kalkyler kan man visserligen icke gÖ1ra där heller, men oc:kså
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där l{.an man komma till vissa siffror, som ge någon föreställning om
storleksordningen. Fö,r detta änd,amål tror ja.g emellertid icke det
lönar sig att sÖ'ka uppskatta förlusterna i lrapitalvärde. Ty för att
på den vägen komma till resultat måste man känna de lrurser till
vilka Kreugerp:a.p'peren ha teckna.ts eller kö,pts a,v svensrkaJ"; och så
enormt växlan!de som ,dessa kurser varit, ligger Idet helt och hållet
utanför möjligheternas område. Däre.mot kan m,an komma till ett
visst resultat genom att i stället undersöka beloppen såso'm inkomster, Id. v. s. räkna med utldelningar och räntor i stället för kapitalvärden.
För att därvid icke räkna för lågt skall jag lägga till grund belopp,en under 19\30, och de kunna a,nges med ett par ord: en utdelning
a·v 30 % på Kreuger & Talls aktier och f'ö,lj,alrtligen lika myeket på
deras p:articip'ating debentures, samt 15 '% på tändsticksa,ktierna.
Svå,righeten ligger givetvis icke där uta,n i fråga om möjligheten
att ange hur mycket som varit på svenska händer. Säkerligen kan
man aldrig få fullt beslred om detta, men de siffror jag fått skulle
ja,g tro äro de bästa som sltå till buds; de grunda. sig på kuponginlösning,arna omltring 1 juli 1931. Enligt dessa siffror skulle 30 % av
Kreuger & Tolls p,articipatin,g deb'entur~s, 41 % av dess aktier och
40 .% av Tändsticksbolag8lts aktier ha varit i svenska händer. För
L. ~I. Ericssons aktier - såsom jag f'öirut har sagt en kategori, SOUl
bör hållas strängt skild från dem j.ag nu har talat om - har jag
in,ga siffror lyckats få i fråga om svenskt innehav. Kreuger & Tolls
obligationer finnas visserligen tili någon del på svensIrå händer men
efter vad det anses till alideles ö,vervägande del på utlä.ndska. Lämnar man då dem åsido, så vis,ar en enkel uträ.kning på basis ·av de
siffror jag meddelat, att summan av svenska förluster i inkomst utgjorde 43,34 miljoner kronor. Härifrån 'avgår visserligen ett b·elop,p
genom de transalrtioner som ha ägt rum i iftåga,rarande värdepapp,er sedan mitten a,v förra året. Diet tycks nä.mligen ejl vara tvivel
underkastat att fastän dessa pap·p,e'r till någon del kö,pts från utl.andet under denna tid, så har likväl mer sålts till utlandet; under fÖrrsta
kvartalet innev,ara,nde år f'öretogos ungefär dub'belt så stora försäljningar som inköp,. Detta reducer.ar alltså något de angivna förlusterna men lrnap,p,ast mera a,vsevärt, och det fö~efaller mig därfö'r
enklast att hålla mig till de relativt säl{ert beräkneliga siffror, jag
nu här angivit.
i

D'et är uppenbart att dessa förluster långt ifrå'n äro obety,dliga. I
denna Isal där jag nu har äran att tala finns, det kanske icke många
som iclre gjort större eller min'dre förluster på Kreugerpapper, och
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många säkerligen högst allvarliga. Men trottS allt äro vi här närvaran:de en mycket liten ,del av sveniska folket, och det är ,dess förluster Idet ,gäller. Också ur ,allmän synpunkt är Idet en allvarlig sak
att, såsom siffrorna visa, svenskarna blivit sittande med ide mest" spekulativ.a och nu mest vär:delösa av Ide p,apper Idet gäller. För egen del
sakn'ar jag möjlig'het att bilida mig någon m.ening om huruvi,da Kreuger & Tol1s obligationer komma ,att bevara något väride, men i alla
hän:delser förefaller det "uppenbart, att ide slag av värdepapper till
vilka Ide svenska innehaven i huvutdsak begränsat ,sig äro helt och
hållet väridelös-a.
Det är givet att de siffror jag nu har framlagt långt ifrån äro fullstä.ndiga. De omedelbara förlusterna sträcka sig ju mycket längre,
till föret.ag som endast i ytterst avlägsen mening kunna kallas Kreugerföretag; men på lång sikt fö'refaller det mig som man hade ,all
anledning ,att räkna med att de skola återfå sin gamla ställning och
alltså icke medföra varaktiga förluster. A .andra sildan måste det
också sägas att siffrorna llr vissa synp,unkter äro alldeles. fö,r höga.
Ty även om Kreuger &. Toll icke hade gått under på det sätt som
nu varit fallet utan levat kvar som ett respektabelt och respekterat
företag, så är det orimligt att tänka sig en fortsättning i län,gden p·å
sådanalltdelningar oc:h räntor som 19HO års, vilka jag lagt till grund
för min beräkning.
Om man också på denna punkt 11åller sig till de i någon mån beräkneliga siffrorna, trots deras erlränd,a ofullstä.ndigllet, s.å blir det
skäl att ställa dessa emot de resultat fö,r landBts hushållning som
helhet vilka ja,g förut meddelat. Man finner då utan svårighet att
förlusterna utgöra föga mer än 10 % av k,apitalinkomsterna fö,r lalldet, tagna i betydelsen obligations- oc.h hankräntor jämte utdelningar. Naturligtvis är detta en stor fÖTlust, men i förhållande till
landets nationalinl{omst kan den omöjligen kallas stor. Dess andel
är' nämligen i detta fall icke: stort mera än % % (0,685 %) ·av den
taxerade nationalinkomsten och 'följaktligen avsevä.rt mindre av den
hela. Även om det är möjligt att denna siffra behövde j,usteras uppåt icke så litet, även med hänsyn tagen till varaktig'a v·erkningar,
förefaller Idet uteslutet att man skulle kunna komma så hö·gt som
till en p·roce1nt av nationalinkomsten. I jämfö,relse med de fÖ1rluster
som världskrisen medfö~t är detta trots allt obetydligt.
J ag har nu i stort s:ett lämnat åsido de omedelhara rubb,ning'arna
men sItall till sist i någon mån uppehålla mig också vid dem.
D·en första och mest slående skulle jag tro kommer att gälla skatteunderlaget. Statsrådet Hamrin har nyligen p·åpeka.t i ett riksdags-
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anförande, att nedgången i inkomst- och fÖ1rmögenhetsskatt endast
för de bolag och individer som fått moratorium utgö,r tlngefär 5 ~.~
miljoner kronor, vilket är ett mycket stort b:elopp för en så liten l{:rets
och. natllrligtvis icke llttö'mmer de omedelbara verl{ninga.rna för
skatteinkomsterna. Dta.n att 11ärmare ingå p'å skattepolitik.en vill jag
mer i förbigå.ende påpeka, att detta belyser en svaghet hos det svensk,a skattesystemet i lägen sådana som detta och över huvud taget
ur konjunktursynpunkt. Redan den för nästan alla moderna skattesystem gemensamma, starka skatteprogressionen verkar i denna riktning, därför ,att de stora inkomsterna alltid äro mest variabla och
l{onjunkturkällsliga och progressionen ju innebär att de bidraga starkare i proportion till sin storlek än mindre inkomster. Men därtill
kommer att den starlra bolagsbeskattning som är någonting fÖlr Sverige karakteristisl{t i ä.nn"u hö,gre grad har denna p·rägel, i det att en
mängd bola.g under en lågkonj:unktur up,p·höra att få någon inkomst
alls, vill{et så gott som .aldrig är fallet med enskilda. Det vore kanske
värt att taga i betraktande, i vad mån dessa svagheter. upp,vä,ga de
oförnekliga fördelar som vårt system har.
Den andra omedelbara verkan som m·an måste räl{na med är nedgången i landets sparande. Såväl bolagen som de stora. privata. inkomsttagarna utgö1ra ett slags samhällets sp·arapP'arat, de s-pa.ra proportionsvis långt mer av sin inkomst än mindre inkomsttagare, oc.h
därför måste spa.randet komma att minskas mer än i proportion till
den totala inkomstmins,kningen. Som motvä.gande post p'å detta område h.ar man emellertid att räkna med att kapitalexporten från Sverige, som under efterkrigstiden har spelat en mycket stor roll, nu
antagligen kommer 'att helt och hållet eller åtminstone i huvudsak
försvinna. Det är svårt att säga, huruvida sp·arandet kan väntas
minsIrat med mer eller mindre än kapitalexportens försvinnande,
och j.ag sralrnar alla hållpunkter för en såda·n beräkning, men skulle
möjligen rent på känn viljoa antaga att sp'arandet åtminstone i bÖ'fjan kommer att minskas starka.re.
För det tredje har man att räkna med betydligt minskade avsättningar för såda.na varor som i första rummet efterfrågas av de bättre
situerade oeh av personer i de städer, där innehavare av Kreuge,rpapper framför allt befinna sig, k'anske närmast Stockho.lm..Det är
möjligt att den tendens till nya realisationer och prissänl{ninga.r i
detaljhandeln, som det fö'refaller mig att man har kunnat iakttaga
under den allra sista tiden, kan stå i sa,mb'and med denna företeelse.
Dess varaktighet behö,ver kn'ap·past bli väsentlig, om den allmä,nna
konjunkturen icl{e underblåser den; men j.ust fö,r tillfället är den att
räkna med.
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Såväl den stark.a nedgången i statsinkomsterna som även nedgången i många förut välsituera,des inkomst och förmö,genhet kommer
antagligen att gå särskilt hårt ut över vetenskapliga och konstnärliga ändamål, som i allmä.nhet befinn'a sig i det sorgliga lä.get att
icke kunna leva på marknadens efterfråg,an. Det är den fjärde av
de omedelbara, viktiga verkningar jag sIrulIe vilja räkna lned av
Kreugerkrisen, och det ligger i sakens natur att de,n efter min m'elling såvitt möjligt bör motarbetas.
För att l1U sammanfatta llela framställningen vill jag s ä.g a, att
det förefaller mig som om Kreugerkrisen icke skulle ha medfö'rt OCll
icke kan vänta,s medfö:ra några vare sig katastrofala eller ens mycket
varaktiga verkningar för Sverige särskilt, och att i alla händelser
dessa verkningar oekså för Slveriges del äro obetydliga i jämförelse
med världsl{risen. Kreugers betydelse för läget beror alltså också ur
svensk synpunkt främst p·å hans inverkan p·å världsekonomien, det
är försvinna.ndet av hans positiva insats som också för oss har betytt mest.
Över huvud taget förefaller det mig som om man lämpligen skulle
kunna taga till leidstjärna ett yttrande aven man, som nler än de
flesta har förenat teoretisk-ekonomisk bildning med stor praktisl{ er'farenhet, nämligen den engelske fin.ansförfattaren och banl{ekonomell
Walter Bagehot. I sin fÖlr snart 60 år sedan utgivna bok Lombard
Street säger ha.n bl. a., att bankdirektö,rerna b'öra Up'p'IDuntraoss l1är
vi äro lledsla,gna och hålla oss tillbal{a, när vi äro uppsp,elta,. Jag vet,
att det för Ilärvara.nde finns bankdirektö'rer som hylla rakt motsatt
princip, men jag tror de äro p,å villovägar. Det finns visserligen icke
minsta anledning att dölja några av de mörka p·unkter som för närvarande p,rägla vårt näringsliv, och de äro både många oeh stora'.
Men det får ej 'föranleda ,att man hänger med huvudet eller lrastar
yxan i sjön. Tegner säger om I\arl XII: i meid- och motgång lil{a, sin
.lyclcas överman. Ja.g fruktar att svenslra.rna iclre l{unna säga detta
sig själva" utan att de tvärtom ieke h.a varit sig lika i medgången. ·Men så mycket mera anledning är det att iel{e svika sina ideal i
motgången utan bita illop tändHrna och hjäl1Ja sig igenom de nuvarande svårigheterna. I den mån dessa hänföra sig till den sp·ecifil\:a
kris som Kreugerkatast.rofen har medfo'rt har jag redan visat varför
en sådan upp,gift icke förefaller mig vara mycket svår.

om

A andra sid·an är det omöjligt att dölja för sig den särsl{ilda svårighet som ligger i att Kreugerlr'atastrofen har kommit ova.npå en
också för Sverige hårt drab;bande världskris av sällsynta mått. D'et
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uppstår därigenom en lrumulativ ve-rkan, som mycket lätt ka.n visa.
sig starkare än summall av faktorern,a värdera;de för sig.
D'et är icke min mening att i dettq, salumanhang komma in på den
ekonomiska politil(en. Om det förhåller sig så att den nu ka,rakteriserade situationen för att övervinnas kräver en viss sillnesiförfattning, ill. H. o. att uppgiften i stor utsträckning är psyl~ologi8k, så gäller det emellertid f'ö!r den ekonomiska politiken att bereda den rätta
sinnesförfattningen 11jä.lp och iclre ökade svårigheter.
Härefter yttrade sig:
Direktör T.. Hemod: Mitt yttrande vid detta sammanträde kommer
icke att bliva något diskussiopsip.lägg i egentlig mening. Jag efterkommer endast en anmodan att säga några ord om vårt lands träförädlande
indp.stri, och då särskilt om den betydande del därav som bedrives av
Svenska, Cellul<?sabolaget, vilket företags ställning i anledning av Kreugerkrisen varit föremål för åtskillig undran och -diskussion.
Jag kommer också så till vida att avvika från det föreliggande diskussionsämnet, att jag i stället för att tala om träförädlingsindustrien
efter I{reugerkrisen, lägger frågeställningen så:
1) Vad har Kreugeraeran hittills betytt för svensk trävaruindustri, och
2) kan man befara, att v~d som hittill~ vunnits, resp. vad som i framtiden avsetts att vinnas, kommer att spolieras genom Kreugersammanbrottet'
Den svenska träförädlingsindustrien har, som bekant, med stöd av
landets värdefullaste naturtillgång, skogen, kommit att intaga den främ~ta och betydelsefullaste platsen, när det gäller vårt lands export och
försörjning genom utrikeshandel. Intet annat land, undantagandes Finland, torde v~rlt så beroenrleav att skogspradukterna konkurrenskraftigt kunna förädlas och vinna avsättning.
Även i denna kunniga krets torde det ej vara ur vägen påminna oID,
a.tt skogsavkastningen i form av trävaror, cellulosa, mekanisk trämassa
och papper under normala förhållanden i värde representerar inemot
hälften av landets totala export. Man får sålunda sammanlägga värdet
av jordbrukets, jär-nverkens, verkstads- och varvsindustriens samt malmens för att nå det exportvärde, som representeras av enbart träets produkter. ,Oellulosan intar härvid d.en ojämförligast främsta platsen, under
det att den tidigare stora exporten av sågade trävaror är stadd i en
oavbruten tillbakagång, en tillbakagång, som det icke torde vara för
djärvt påstå, inom endast några få år sannolikt kom·mer att nedbringa
vår export av trävaror till ungefär hälften av den tidigare såsom normal ansedda kvantiteten.
Huru denna tidigare sågverksindustri bedrivits ~rån srnå sågkv~rn;lr
via patronstY:rda och patronägda sågverk under förra sekl~t, för att
under de gångna decennierna av detta århundrade snabbt utvecklas till
en i hög grad lIapitalkrävande storindustri med pappersfabrikat och
~ilke som slutprodukt, sökande sin avsättning över hela världen, behöver
jag icke närmare gå in på.
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Jag skall endast påminna om, i vilken betydande omfattning familjetigareintresset under efterkrigsårens kris bortsopades, vilket" var en naturlig följd av dels det egna kapitalets obetydlighet jämfört med företagens hastiga växt och tagna omfattning, dels fasthållandet vid ensidig
sågverksrörelse, som utan anslutning till cellulosaindustri i många fall
var dömd till undergång..
Tyvärr har icke Sverige eller Nord-Europa monopol på tillgodoseendet
av världens behov av produkter framställda av trä, ty exempelvis Förenta Staterna äro världens största producent av trävaror och cellulosa,
liksom dess största konsument av dessa varuslag, men de äro även den
största köparen-importören från utlandet av halvfabrikatet cellulosa.
Staterna äro alltså vår största kund.
Den hastiga stegringen av all papperskonsumtion i världell, särskilt
i Förenta Staterna, i förening med den rikliga kapitaltillgång, soni under
prosperityaeran i detta land var lättillgänglig, hade till följd att under
åren efter kriget tills krisen en expansion av Amerikas egen cellulosaoch pappersindustri utvecklade sig med oberäknad hastighet. Men samtidigt ökades oavbrutet importen från de nordiska länderna och Canada.
Samtidigt som Amerika sålunda ökade sin självförsörjning på detta
område, steg också importen i såväl Amerika som i andra transatlantiska
och europeiska länder, stimulerande till utbyggnader och hastig produktionsökning i de nordiska länderna, och då framförallt i Sverige och
Finland.
En temporär överproduktion inträdde och konkurrensen skärptes.
Tekniskt hade väl Sverige kunnat hålla den amerikanska konkurrensen stången, liksom tidigare, ty det är icke överdrift påstå, att Sverige,
vad såväl män som maskiner beträffar, varit det givande landet.
Ekonomiskt ställde det sig så, att de relativt små produktionsföretagen,
ledda av förträffliga män, som stundom leddes av personliga känslostämningar, när det gällde marknaders erövring och bibehållande, på
grund av särintressen icke förmådde samverka till den egna industriens
och landets gagn. Ej heller kunde det för ytterligare oavbruten modernisering och -rationalisering erforderliga kapitalet i tillräcklig omfattning uppbringas.
Även om andra synpunkter måste få anses hava gjort sig gällande,
torde ingenjör Kreugers syfte med sammanförandet av de till Svenska
Cellulosabolaget anslutna företagen hava varit att vinna sådana ekonomiska fördelar, som framkomma genom växelverkan och samarbete mellan tidigare splittrade företag, genom modernisering, rationalisering och
organisatorisk 'förenkling, allt verkande till fördel för bibehållandet och
utvecklingen av vårt lands ställning såsom konkurrenskraftig producent
och leverantör av cellulosa och andra träprodukter.
Söker man nu bilda sig en uppfattning, huruvida denna tanke var
riktig, huruvida fördelar i tills nu begärlig omfattning vunnits, måste
svaret bliva ett obetingat ja. Det är endast den samtidigt med Cellulosabolagets tillkomst hösten 1929 inträdande världskrisen, som gjort att
väntade fördelar icke kunnat vinnas i påvisbart ekonomiskt resultat.
Om den gynnsamma konjunktur, som vid åren före krisens påbqrjande
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1929 var rådande, icke så genomgripande avbrutits och förv~ndlats till
sin djupgående motsats, skulle visserligen de enskilda företagen hava
ytterligare förbättrats, men också fördelarna av samgåendet säkerligen
i hög grad blivit uppenbara.
Utmärkande för den tekniska ledningen inom hela den .svenska cellulosaindustrien har varit, att man alltsedan denna industris början men
med undantag för krigs- och efterkrigskrisens nödtvungna inskränknin~
g-ar på området, i allmänhet väl följt den tekniska utvec~lingen genom
nyinstallation av kvalitetsförbättrande OCll kostnadsbesparande maski-·
nell utrustning. Jämsides härmed har en stark strävan gjort sig gällande
att väl underhålla de dyrbara anläggningarna. Cellulosabolagets 14 sågverksanläggningar, 16 cellulosa-trämassefabriker och pappersbruk med
ett exportvärde vid nu rådande utomordentligt låga priser av något mer
än 100 millioner kronor, inneslöto i sig vid övertagandet i intet fall något
undantag från ovanberörda regel.
Men den tidigare omnämnda starka expansionen i Förenta Staterna,
såväl som i andra länder med förädlingsbar skogstillgång, jämte i -Sverige rådande höga arbetslöner, har varit av sådan beskaffenhet, att man
tvingats till ytterligare kapitalinsats· för anläggningarnas förbättring
och för att denna landets industri skall kunna behålla sin ställning i
världen.
För Cellulosabolagets vidkommande har detta skett i betydande omfattning under den Kreugerska perioden. Utan att kunna trötta med
närmare detaljer härom kan nämnas, att det sammanlagda kapital, som
nedlagts på ursprungligen förefintliga anläggningar, utan produktionsökande syfte eller verkan men för att vinna högre kvalitet hos produkterna och billigare kostnader vid desammas framställning, belöper sig i
runt tal till c:a 7 millioner kronor.
I nyanläggningshänseende är att nämna den stora sulfatfabriken i
Östrand vid Sundsvall, för en kostnad av c:a 28 millioner kronor samt
kraftverksbyggnader, på vilka nedlagts c:a 7 %' millioner kronor.
Sulfatfabriken i Östrand har kommit till stånd för att dels skapa ett
organ för värdeförhöjande förädling av avfallet från sågverken i Sundsvallsdistriktet, där Cellulosabolaget·har sin största sågverksrörelse. Dels
har för det andra åt Sundsvallsdistriktets skogar genom denna fabriks
tillkomst numera skapats möjlighet· att i önskvärd utsträckning få av··
yttra tidigare icke avsättningsbar sulfatved, vilket icke blott direkt
kommer att höja skogarnas räntabilitet utan dessutom får sin ekonoIniska betydelse för värdetillväxtens befrämjande genom erforderliga
skogsgallringar.
Den kapitalinsats, som i övrigt skett under Kreugerperioden, utgör
dels ökning av dotterbolagens eget kapital genom inbetalda nyteckningar, uppgående sammanlagt för olika bolag till c:a 19 millioner kronor,
dels bindande aven del av dotterbolagens svävande skulder g-enom
obligationslån, uppgående till 32 millioner kronor, vilka samtliga obligationslån emitterades under den låga ränteperioden.

Vilka fördelar för industrien och för landet äro nu skönjbara såsom
en följd av Cellulosabolagets upptagande av dessa många enskilda före-
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iag i en enhet och vilka äro verkningarna av nyssnämnda kapitalinsatser~
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Uppenbart är, att omvandling.en till en enhetlig organisation av ett
20-tal olika norrländska trävaru- och kraftverksbol~g med en var för
sig fristående ledning, innefattande större delen av det ekonomiska livet
efter en kuststräcka av c:a 40 mil, med det därtill hörande upplandet efter
en mångfald ådalar, är en procedur, som måste taga sin tid. Det är
ID.ycket av det gamla organiskt uppvuxna, som är gott och som icke kan
eller får raseras. Tillbörlig hänsyn till människor och sociala förhållan··
den förbjuder ett bryskt framgående, och kravet på en individuell ledYling inom olika grupper av företag, till förebyggande av ett för affärsresultatet i längden skadligt divisionsansvar, måste bibehållas och ut-y-ecklas, samtidigt som, inom ramen för detta, det goda som kan vinnas
blott successivt måste framtagas. Den med ett stort skog- och jordinnehav förbundna norrländska storindustrien är av sådan karaktär, att
handhavandet av densamma måste ske under känsla av utpräglat samhälleligt ansvar. Ett hastigt nedbrytande av det bestående i syfte att
snabbt vinna ekonomiska fördelar skulle bliva av ödelägga'nde verkan
åven för stora medborgaregrupper i olika samhällsskikt på en massa
platser, för människor, som icke direkt stå i tjänsteställning till industrieller egendomsförvaltning, men som för sin bärgning likväl äro i mycket
beroende av att det bestående icke plötsligen kastas över ända. Det är
dessa förhållanden, som gör att ledandet aven sammanförd del av norrlandsindustrien har sitt alldeles särskilda intresse, samtidigt som det
existerande utgör ett hinder för snabbt vinnande av ett i sig själv lovligt resultat. Trösten är att basen är en naturtillgång som skall äga bestånd till gagn för kommande generationer.
Jag önskar understryka nyssnämnda synpunkter för att klargöra,
hurusom de mycket stora fördelarna aven sammanslagning endast efter
arbete under en följd av år kunna utvinnas och slutligen i sin stora omfattning framträda.
Men likväl är det så, att under de två år, under vilka ett aktivt arbete
kunnat bedrivas, ofantligt mycket internt direkt utvunnits, samtidigt
80m riktlinjer kunnat uppdragas för fortsatt framåtgående.
Vad som under dessa år vunnits, ligger framför allt inom följande
(~ellulosabolagets verksamhetsområden, nämligen:
1) skogsrörelsen,
2) fabrikationsrörelsen,
3) kraftdistribueringen,
4) försäljningsverksamheten,
5) inköpsverksamheten och på det
6) rent organisatoriska området.
Då Cellulosabolagets skogsrörelse innesluter en areal av något mera
iin 3 millioner tunnland - i förbigående ungefärligen lika med våra
fyra minsta läns sammanlagda åreal, eller exempelvis lika med de båd~
skånska länen plus Halland - med de 1,000-tals fastigheterna - spridda
över samtliga de stora norrländska länens olika socknar, vilka fastig·
heter tidigare legat under skilda förvaltningar för de enskilda företagen - är det givet, att den förvaltande personalen efter sammanslagningen kunnat reduceras och den kvarvarande bättre utnyttjas. En oav~
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bruten förenkling och intensifiering på detta område pågår genom den
äldre fasta personalens pensionering och den yngres omflyttning.
Cellulosabolagets företag äro kronans och enskildas största avnämare
av skogseffekter, vilka, särskilt kronans, säljas i poster stående på rot.
Genom ett rationellt ordnande av posternas värdeuppskattning ha avsevärda besparingar kunnat göras. Inom flottlederna har bolaget kunnat
medverka till förbättrande åtgärder i förbilligande syfte, genom kapitalinsats, och till organisationernas förenkling och högre effektivitet, detta
särskilt i Norrbotten. Genom enhetlig ledning ha de dyrbara och tidsödande bogseringarna av timmer efter den långa norrlandskusten kunnat rationellt rangeras, och virket, med hänsyn till kvalitet, dirigeras till
de för ändamålet lämpligaste förädlingsplatserna. Den bästa belysningen
av möjligheterna till besparing på detta område gives, om jag nämner,
'att årsbehovet av virke för Cellulosabolagets industrianläggningar utgör
c:a 143 mill. kubikfot med ett nuvärde av c:a 44 mill. kronor. En bespa··
ring av 1 öre per kbt. representerar alltså c:a 1 % mill. kronor, eller
räntan på c:a 25 mill. kronor.
Inom fabrikationsrörelsen hava genom tidigare omnämnda kapitalinvesteringar omfattande moderniseringsarbeten pågått. De mål, man
inom förädlingsverksamheten sökt, ligga inom områden som äro lika för
all industriell verksamhet, dels tillverkningskostnadernas minskning geIlom användande av minsta möjliga personal och lägsta möjliga råvaruoch materialåtgång, dels produkternas förbättring i kvalitativt hänseende. Genom ombyggnader, installation av ny maskinell utrustning, transportanordningars förbättring och nyanläggning samt i övrigt allmän
förenkling av apparatur och anordningar hava betydande resultat vunnits, såväl som genom ökad driftskontroll beträffande råvaru- och materiaiåtgång. Härvid har det numera öppna utbytet av erfarenheter och
rön vid olika verk varit av stort gagn. Genom centralisering av laboratorieverksamhet ha råvaror och material bättre kunnat prövas på ändamålsenlighet och produkternas kvalitet kunnat kontrolleras och förbättrande åtgärder vidtagas.
Förutom ånganläggningar för framställande av kraft för eget behov
disponerar Cellulosabolagets dotterföretag ett flertal vattenkraftsanläggningar inom olika vattendrag med en sammanlagd kapacitet för de sistnämnda av mellan 70- och 80,000 hkr. Tidigare hava dessa anläggningar
drivits fristående från varandra med därav följande misshushållning av
kraften. Genom sammanslagningen har numera en rationell samkörning
'kunnat ordnas. Kraftlinjer hava anlagts och transformatorstationer
byggts, varigenom ett avsevärt bättre utnyttjande av tillgängligt kraftbelopp kunnat åvägabringas. Härigenom har till Cellulosabolaget hörande kraftstationer kommit att i stor omfattning i sig inkludera den industriella kraftförsörjningen såväl till egna industrianläggningar som
andras, från Härnösands t. o. Jl?. Söderhamns distrikt, med en del av
inlandet. Bolaget är även kraftleverantör för städerna Sundsvall, Härnösand och Söderhamn, vartill kommer en omfattande bygdedistribution.
]'ördelarna av sådan sammankoppling av tidigare i~ke samarbetande
kraftverk äro för uppenbara, för att jag här närmare skall behöva ingå därpå.
7 -
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Ett a:nnat område, inom vilket sammanslagningen redan' haft verkan
av stor betydelse, berör försäljningen av bolagets produkter.
J ag förbigår här trävarorna, som d~ls äro av mindre betydelse och
dels därför att en centralisering av desammas försäljning icke med för
del låter sig göra annat än i begränsad omfattning. I de fall sådan hopdragning varit lämplig, har detta skett.
Som jag tidigare nämnt, disponerar Cellulosabolag'et 11 sulfit- och
sulfatfabriker med en produktionskapacitet av c:a ~' mill. ton och et1
exportvärde, vid nuvarande kursförhållanden, av c:a 70 mill. kronor.
Tidigare har denna varupost sålts genom olika företags försorg i inbördes konkurrens. Numera sker detta centralt under enhetlig ledning.
Givet är, att avsevärda fördelar vunnits genom detta arrangemang~
fördelar som icke enbart kommit Cellulosabolaget tillgodo utan även
den övriga svenska cellulosaindustrien. Under en följd av år ha nämligen upprepade försök gjorts att i försäljningshänseende skapa enhetlig'het bland samtliga svenska cellulosaexportörer. Dessa försök ha emel·
lertid strandat på grund av många särintressen av olika slag. På grund
av den starka stomme för ett mera allmänt samarbete, som Cellulosabolaget blivit - Cellulosabolaget representerar nämligen den stora tyngden aven tredjedel av landets cellulosaexport - har man kunnat mötaE
på ett sätt, som tidigare varit omöjligt göra på en mera bred basis. Dett2
har praktiskt taget möjliggjort det samgående med de övriga företageIJ
i landet och med den europeiska cellulosaindustrien överhuvudtaget, sorr
under de hittills gångna tvenne krisåren i gemensamt intresse befunnit~
lämpligt, bl. a. i syfte att ge~om allmän produktionsinskränkning :
Europas länder förebygga ett helt ödeläggande prisfall.
.
Att prisutvecklingen blivit sådan, att Cellulosabolagets, liksom övrigf
fabrikers, produkter måst avyttras till föga eller icke alls vinstgivand(
priser, har likväl icke kunnat förebyggas. Den osedvanligt skarpa mot
sättning mellan säljare och köpare, som under hela krisperioden råt1
och alltjämt råder, har sålunda gjort, att de goda verkningarna av nyss·
nämnda arrangemang först vid inträdandetav normala förhållanden'
större omfattning äro att vänta. Det kan dock med allt skäl påstås, at:
därest de anslutna företagen fristående opererat, jämte övriga, skull(
en allas strid mot alla om köparnas inskränkta behov uppstått, och er
rent destruktiv försäljningspolitik bedrivits. Det är anledning förvänta
att inom närmaste tiden en ännu fastare anknytning mellan olika säl
jaregrupper inom landet k·an. åvägabringas.
I detta sammanhang kan jag icke underlåta beröra de fantastiska upp
gifter, som i vissa tidningsorgan hava framkommit, att Cellulosabola
gets skeppningar av cellulosa innevarande år skulle vara i förväg pant
satta. Påståendet är ett rent nonsens. Möjlighet till sådana åtgärder ha]
ieke förefunnits utan medverkan av Cellulosabolagets ledning. Cellu
losabolagets ledning har icke medverkat till sådant förfarande.
En sekundär följd av Cellulosabolagets centraliserade försäljning haJ
blivit, att kostnadsbesparing'ar kunnat göras på befraktningsområdet
G-enom dess förmåga att kunna erbjuda tonnaget såväl ut- som hem
frakt, genom den stora godsvolym, som på relativt få lastplatser kunna
erbjudas oceangående fartyg för avlastning i större poster på mindri
antal hamnar, hava förmånliga rater kunnat uppnås, medförande avse
w

l
j

I

~

f

lj.

I

l'
I

i

I t

I t
! f
i

;

:

J

I

i
.j

SVERIGES NÄRINGSLIV EFTER KREUGERKRJSEN

87

värd minskning av fraktkostnaderna. Enahanda fördelar ha uppnåtts
vid försäkrings angelägenheternas ordnande.
Inom inköpsverksamheten, jag undantager då skogsprodukterna, som
tidigare berörts, har Cellulosabolaget att årligen anskaffa exempelvis
c:a 150,000 ton stenkol, c:a 20,000 ton svavel, 150,000 ton kalksten, 25,000
ton svavelkis och c:a 35,000 ton glaubersalt, förutom andra materialier
och driftsförnödenheter, allt representerande ett årsvärde av c:a 16 mill.
kronor. Uppenbart är, att det numera centraliserade inköpet av varor
till detta värde kan tillförsäkra köparen förmånligare priser och leveransvillkor än vid tidigare, på ett 20-tal händer splittrad, upphandling av
detta behov.
Efter denna relation av de goda verkningarna av Cellulosabolagets
tillkomst, övergår jag till de till synes skadliga, d. v. s. skadliga. enligt
ytligt bedömande.
Det kan icke undvikas, att alla rationaliseringssträvanden hårt kom..
ma att drabba vissa individer. Dagsavlönade och fast anställda bliva
till en del överflödiga, och Cellulosabolaget har i det avseendet nödgats
att från sin anställning skilja mellan 600 och 700 dagsavlönade och ett
sjuttiotal fast anställda. Tiden är emellertid sådan att detta får lov att
ske, om vår industri skall kunna leva. Den smärtsamma operationen
måste göras på ett fåtal, för att flertalet även i fortsättningen skall
kunna tillförsäkras bärgning. I gengäld har man dock genom nyanlägg:ningar bidrågit till utjämningen och tillfört arbete åt c:a 400 dagsavlönade och ett 20-tal fast anställda.
Med orätt har Cellulosabolaget påbördats en verksamhet för nedpressandet av värdet på skogens produkter. Man glömmer emellertid, att
såväl priset på den färdiga varan som den minskade efterfrågan på
densamma, automatiskt verkat i denna riktning.
Landets produktionsapparat inom träförädlingsindustrien är iförhål,
lande till den allmänna råvarutillgången tillräckligt stor för att vid en
normal konjunkturs återinträdande tillgodose skogsägarnes berättigade
intressen.
.
När jag nu givit denna omfattande relation av träförädlingsindustriens förhållanden i allmänhet och Cellulosabolagets i synnerhet från
tiden närmast före och under världskrisen, har jag också givit ett svar
på dagens överläggningsämne, vad det rör sagda industri, ty denna del
av Sveriges näringsliv synes mig icke på något sätt vara träffad av den
s. k. Kreugerkrisen i annan mån än den som allmänt sett träffat vilken
som helst annan del eller gren av svenskt näringsliv. Kreugerkrisen
berör sålunda icke den industri som sådan, om vilken jag talat.
Även om avsättningsförhållandena.för närvarande äro svåra och pro·
duktionskostnaderna äro för höga i förhållande till det nuvarande prisläget i världen, äro dock grundvalarna orubbade.
Då den ekonomiska situationen överallt i världen är sådan, att praktiskt taget ingen storindustri nu kan drivas med skäligt överskott, torde
även vi med tålamod få bära vår börda och med tillförsikt se fram mot
bättre förhållanden.
Den svenska träförädlingsindustrien i dess helhet har under senare år
genomgått en omfattande möderniserings- och rationaliseringsprocess~
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som gör, att densamma står väl rustad att vid en förbättrad konjunktur,
i tävlan med 11tlandets konkurrerande anläggningar, tillföra vårt land
sitt bidrag till folkhushållet.
Att anse att skogar' skola förlora sitt värde, att sågverks-, cellulosaoch pappersindustri icke längre skulle hava existensberättigande här i
landet, det vore att hemfalla åt ett missmod, som, trots rådande konjunkturläge i världen, det icke torde vara anledning göra.
Ty det får väl förutsättas, att våra skogars goda kvalitet, flottledernas förmåga att till billig kostnad transportera virket, kraften från våra
vattenfall, våra arbetares yrkeskunnighet - en vidare ekonomisk insikt
kan visserligen med fog efterlysas - och den kår av skickliga teknici,
som vi äga, det får väl förutsättas att dessa tillgångar äro av sådant
värde, att vårt land även i fortsättningen skall kunna behålla och ut\~eckla sin ställning och rangplats på området.
Fil. dr. I.. Anderson: Eders Kungliga Högheter, herr ordförande, mina
damer och herrar! Avsikten med aftonens diskussion är ju att ge en belysning av det svenska näringslivets ställning just nu. Man vill härnled, om jag fattat uppgiften rätt, ge en slags snabbinventering av våra
tillgångar och våra möjligheter att övervinna den kris, som just nu
sysselsätter allas tankar. Det bidrag, som jag skall lämna till diskussionen, blir några ord om jordbruksnäringens ställning och fraIIl;tidsutsikter.
Jag är ledsen över att jag icke, när jag börjar mitt inlägg, kan anslå
den ton av hoppfullhet, som inledaren med fullt skäl efterlyste, eftersom
en hoppfull syn på våra möjligheter utan tvivel är ett utomordentligt
värdefullt hjälpmedel. Vad jordbruket beträffar, är det dock utomordent·
ligt svårt att just nu finna något material för ett sådant hoppfullt bedömande av läget och möjligheterna. Jag skall icke trötta med många
siffror. Jag förutsätter, att de närvarande i stort sett ha situationen klar
för sig, åtminstone ha en allmän uppfattning om att den svenska jordbruksnäringen sedan många år tillbaka lidit aven svår kris, som allt
mer och mer har uttömt dess krafter. Jag tror,- att den karakteristiken
är i stort sett tillräcklig och träffande, men den bör kompletteras även
med några ord om den senaste tidens utveckling. Prisfallet har drabbat
jordbruket med en fruktansvärd tyngd just under det sista året. Ännu
så sent som i mars månad detta år sjönk generalindex för jordbruksprodukter med ytterligare 7 enheter och kom därmed ned till siffran 92.
Samtidigt kunde man konstatera en fortgående höjning av prisen på
ett flertal av de förnödenhetsvaror, som jordbruket behöver. Ställningen
för denna näringsgren har således under sista tiden ytterligare och i
avsevärd grad försämrats.
Jag tror icke heller, att man begår någon överdrift, om man säger, att
läget för närvarande är ytterligt oroande. Den, som har någon kontakt
med den svenska landsbygden och dess folk, har också kunnat märka
under senaste tiden en dov stämning av missmod, ja, man kan nästan
säga .av förtvivlan. Denna stämning är i själva verket mera oroande än
de mycket högljudda yttringar av missnöje, som tidigare ha kommit till
llttryck från jordbrukarhåil. Så länge jordbrukarna komma samman till
protestmöten, avfatta resolutioner och skicka deputationer till Stockbolm, är det icke så farligt, men när det blir tyst ute på landsbygden,
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när man icke längre hör något, när icke några protestmöten hållas, när
man i stället kan konstatera en stämning av dov förtvivlan, då är läget
säkerligen förtvivlat. Denna tystnad tyder nog i själva verket på, att
man känner sig stå i den situationen, att man icke vill oroa någon. Man
vill icke väcka misstankar om att den ene eller den andre är insolvent.
rfystnaden får således icke tolkas såsom ett förbättrings symptom utan
såsom motsatsen.
J ordbrukarna äro i gemen ganska kallsinniga gentemot de många förslag, som just i dessa dagar komma fram om åtgärder i olika hänseenden till jordbruksnäringens understödjande. J ag tänker då särskilt på
de föreslagna kreditåtgärderna. Det är sant, att jordbruket träffats av
kreditkrisen i mycket hög grad, och att man just på den punkten kan
konstatera sambandet mellan Kreugerkraschen och jordbruket. Eftersom
diskussionsämnet har den lydelse det har, så bör jag konstatera detta,
även om 'jag huvudsakligen kommer att tala om andra ting än dem, som
ha direkt samband med denna krasch. Den penningpolitik, som har förts
sedan i höstas, och vars samband med Kreugerkrisen efter den sista
tidens händelser ligger i öppen dag, har också medverkat till att i
mycket hög g~ad försvåra jordbruksnäringens ställning. Det är nämligen jordbruket, som har fått lämna den kompensation, som behövts för
att hålla den genomsnittliga prisnivån konstant under en tid, då importpriserna stigit på grund av vår' valutas utlandsdepreciering. Det är jordbruket, som ytterst har fått betala kostnaderna härför. Det fortsatta
prisfallet på dess produkter är jordbrukets tribut till den politik, som
karakteriseras av programmet, att den genomsnittliga prisnivån skall
bevaras orubbad.
När· jordbrukarna i allmänhet betacka sig för sådana mer eller mindre
politiska hjälpåtgärder, som nu äro på tal och som icke direkt åsyfta
en höjning av priserna, så är det därför, att man på landsbygden har
fullkomligt klart för sig, att någon verklig förbättring icke kan uppnås
på annat sätt än genom en prisstegring. Jordbruket har faktiskt nått
gränsen av förmågan att draga samman och minska sina omkostnader
för att därmed kompensera verkningarna av prisfallet. Man kan icke
komma längre. Skall man över huvud taget nu kunna existera, så måste
priserna stiga. Jag är övertygad om att många av mina åhörare tycka,
att detta låter mycket banalt, men i detta enkla konstaterande ligger
:hela problemets kärna.
Man kan då fråga sig vilka möjligheter som finnas till en prisförbättring på jordbrukets produkter. J ag vill här inom parentes säga, att det
är en sak, som icke blott intresserar jordbruket utan i högsta grad heia
vårt näringsliv och hela svenska folket, därför att vi alla äro i hög grad
beroende av jordbrukets mer eller mindre goda konjunkturer. På ett
område finns det dess bättre förhoppning om att detta år skall medföra
en ljusning. Årets skörd lovar nämligen hittills mycket gott. Få vi till
hösten en riklig spannmålsskörd, och blir denna skörd väl betalad, så
innebär enbart detta en betydande lättnad för stora delar av det svenska
jordbruket och folkhushållet.
Jag vet, att invändningen ligger nära till hands, att det endast är ett
fåtal av Sveriges jordbrukare, som få någon glädje av högre spannmålspriser. Denna minoritet är dock icke så obetydlig, och även en mängd
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jordbrukare, som ha ytterligt litet spannmål till avsalu, äro för sin penninghushållning i högsta grad beroende av de kontanter, som spannmålsförsäljningen inbringar. Det står i de svenska statsmakternas makt att
på detta område åstadkomma en prisreglering, som ger jordbrukarna ett
pris för sina produkter, som står i något så när rimligt förhållande till
produktionskostnaderna.
Helt annorlunda ställer det sig emellertid, när man övergår till de anilualiska produkterna, och det är också på detta område, som jordbrukskrisen för närvarande har visat sina svåraste verkningar i vårt land.
lvIan har i denna situation bland den svenska jordbruksnäringens representanter diskuterat allehanda åtgärder. Det finns kanske en och annan,
som här vill·' rekommendera en politik, åsyftande att göra oss helt oberoende av de exportmarknader, vilkas prissättning återverkar nedtryckande även på den svenska prisnivån, men jag tror, att det övervägande
flertalet j.ordbrukare och över huvud taget alla, som se sin närings
intressen på något längre sikt, ha fullt klart för sig, att man icke utan
vidare kan stryka ett streck över våra exportmöjligheter; man kan icke
offra en under lång tid och med stora ansträngningar upparbetad exportJnarknad, därför att konjunkturerna på denna just nu äro ogynnsamma.
Det är också ingalunda en lätt uppgift att inom landet finna avsättning>
för det produktionsöverskott, som för närvarande exporteras.
Jag tror därför att lösningen här måste bli, att man med bevarande
av våra exportmöjligheter i största möjliga utsträckning försöker att
g-enom organisatoriska åtgärder från jordbrukarnas egen sida åstadkomma en sådan prissättning på den inhemska marknaden, som gör
denna i större grad oberoende av utlandspriserna. Detta problem är oerhört svårt. Jag skulle vilja till de närvarande representanterna för industrien rikta en vädjan, att de ieke, när de bedöma jordbrukets möjligheter i detta avseende, alltför mycket gå efter sina egna erfarenheter
och industriella synpunkter. De äro nämligen icke tillämpliga, när det
g'äller jordbruket. Jag vet, att mången industriman tycker, att det är
kient av de svenska jordbrukarna, att de icke kunna genom organisatoriska åtgärder åstadkomma vad industrien på olika områden i större
eller mindre omfattning har kunnat åstadkomma, men man får dock
komma ihåg, att jordbruksnäringens alltigenom' individualistiska inriktning gör problemet oerhört svårt för denna näringsgren. Det är
emellertid glädjande att kunna. konstatera, att just under den senaste
tiden och under trycket av de oerhörda svårigheter, som jordbruksnäringen nu har att kämpa med, ha i alla fall betydande framsteg gjorts.
Jag tror icke, att man överdriver, om man säger, att det ögonblicket har
nu ryckt ganska nära, då den svenska jordbrukarklassen skall kunna
åtminstone på vissa områden sätta upp en organisation, som skall kunna
i någon mån realisera de uppgifter, som jag nyss antydde. Därigenom
bli möjligheter också för handen för en prisförbättring på den animaliska produktionens område.
Oavsett möjligheten att kunna komma fram på den rent organisatoriska vägen har man kanske anledning uttala en förhoppning, att i fråga
om vissa produkter en prisförbättring under loppet av detta år skall
kunna inträda. Om vi få räkna med stigande priser på spannmål, delvis
på grund av åtgärder i överensstämmelse med den av regeringen och
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riksdagen antagna spannmålsregleringen, vidare stigande priser exempelvis på fläsk på grund aven allmän konjunkturförbättring och möjligen också en prisförbättring på smör och mjölk på grund av vår valutas förhållande till den engelska, så vågar jag uttala den förhoppniIl··
gen, att man icke skall betrakta den därav föranledda stegringen i levnadskostnaderna här i landet såsom en anledning att vidtaga åtgärder
på det penningpolitiska området, som skola trycka jordbruket tillbaka.
J ag vill i detta sammanhang endast nämna, att jordbruket har lidit
oerhört av de höga räntor, som alltsedan i höstas tillämpats här i landet.
Dessa antydningar må vara tillräckliga för att i någon mån inför
detta auditorium belysa jordbrukets ställning just nu. J ag skulle gärna
vilja sluta med en mera hoppfull syn på jordbruksnäringens läge. I viss
mån kan man ju säga, att i själva jordbruksnäringens natur ligger en
stimulans till ständigt förnyat hopp. Det är ju så, att denna näring
varje år förnyar sig själv. Dess utövare ha i kanske högre grad än
någon annan grupp av samhällsmedlemmar tillfredsställelsen att se förhoppningar realiserade såsom en direkt följd av sitt arbete, låt vara
kanske icke alltid i den utsträckning, som de själva tänkt sig. Jag tror,
att den svenska jordbrukarklassen behöver ganska litet av stimulans
utifrån för att återvinna den stämning av tro och förtröstan, som är så
viktig för varje näringsgrens utövare. Jag vill också säga, att just i det
sammanhang, som vi nu diskutera, kan det vara lämpligt att erinra om,
att den svenska jordbrukarklassen under århundraden har givit Sveriges
övriga folk många föredömliga exempel på just det sinnelag, som vi
äro ense om nu mer än någonsin är nödvändigt för att föra vårt folk
igenom krisen.
.

I,
(
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Fil. dr. G., Dalen: Eders Kungliga Högheter, herr ordförande, mina
damer och herrar! Professor Heckscher har på sitt vanliga eleganta sätt
sökt ställa in Kreugerkrisen i dess rätta sammanhang och givit den
rimliga proportioner i vårt näringsliv. Det är mycket glädjande att ha
fått denna framställning, därför att man, om man icke närmare tänker
sig in i förhållandena utan endast följer med dagspressen, får en helt
missvisande uppfattning om Kreugerkrisens betydelse. För min del ber
jag att helt få instämma i professor Heckschers uttalande, att den enda
möjligheten, varigenom vi kunna övervinna den nuvarande krisen, som
i och för sig har så oerhört mycket större betydelse än speciellt fallet
Kreuger, är att söka hålla vår produktion i gång. Professor Heckscher
framhöll ju också, vilka enorma förluster det medför att vi för närvarande ha en så fruktansvärt stor arbetslöshet. Härtill komma dessutom
de sorgliga sociala verkningar denna medför. Att möta krisen på den
punkten är, såvitt jag förstår, det enda, som vi för närvarande ha att
koncentrera oss på, och det är den enda möjligheten att åter här i landet få ett sunt ekonomiskt näringsliv.
Direktör Hernod framhöll, att Kreugers insatser på det av honom berörda området hade varit av mycket stor betydelse, och det är ju gläd- .
jande att kunna konstatera, att Kreugers verksamhet sålunda icke bara
medfört minus utan även ett ganska väsentligt plus..
Vad sedan beträffar dr. Andersons påpekande om svårigheterna för
lantmännen att tillägna sig den optimism, som vi alla skola söka bibe-
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hålla så långt som möjligt, så ger jag honom fullkomligt rätt uti, .att
det icke är lätt att vara optimistisk och glad, när förhållandena te sig
så tröstlösa, som de för närvarande göra för det svenska lantbruket.
Det är för närvarande mycket svårt för den svenska industrien, men
det är ännu värre för det svenska lantbruket.
Alla synas sålunda för närvarande vara överens om att vår produktionsmaskin, om jag nu får använda det uttrycket, icke arbetar tillfredsställande. Som ingenjör skulle jag här vilja komma med en liten liknelse. Om jag har en maskin, som för några dagar sedan arbetade mycket bra, men som i dag arbetar synnerligen dåligt, så undersöker jag den
för att se vad orsaken kan vara till denna förändring. Om jag då kommer underfund med, att det blåst in sand i maskinen, är det helt naturligt, att jag försöker vidtaga åtgärder för att icke mera sand skall blåsa
in, men det är icke nog med detta, utan jag försöker också få bort den
sand, som' redan har blåst in. Tillämpar jag nu denna liknelse på vår
produktionsmaskin, så kan jag säga, att den, åtminstone vad industrien
beträffar, gick bra och normalt år 1929, alltså vid tiden före de två sista
årens prisfall. Det är nämligen detta prisfall, som är orsaken till de
sV'årigheter, vi för närvarande lida av. Man kan då enligt mitt förmenande icke komma till någon an:nan slutsats än att man måste undersöka, vad som kan göras för att få bort detta hinder, så att maskinen
åter skall kunna fungera tillfredsställande. I fråga om det inträffade
prisfallet råder det kanske oenighet eller åtminstone olika uppfattningar
om, vad som har orsak'at detsamma, om orsaken är förtroendekris eller
Ukviditetskris eller något annat, men att det är prisfallet, som föranlett
produktionens stagnation, därom kan icke någon tveka.
När man nu vet detta, så måste man också fråga sig, om det icke
finns någon möjlighet att få tillbaka det normala prisläge, som är förutsättningen för ett sunt näringsliv. Så länge vi hade vårt mynt' fastkopplat vid guldet, kunde vi här i landet icke göra något åt' saken. Då
hade vi, för att fortsätta liknelsen, fått finna oss uti, att ny sand hade
blåst in i maskinen, och det är för övrigt också just vad som skett i de
länder, som fortfarande följa med i deflationen. Sedan vi kopplat loss
från guldmyntfoten, ha vi emellertid fått en möjlighet icke blott att
hindra, att nya käppar stoppas i hjulet, utan också att genom redeflation få bort orsaken till störningarna.
När regeringen i september f.örra året uttalade, att det gällde att hålla
vår krona vid oförändrad köpkraft i konsumenternas händer, så kunde
detta uppfattas på olika sätt. Jag för min del hoppades livligt, att därmed avsågs kronans normala köpkraft, som möjliggjorde normal produktion med de förhandenvarande produktionskostnaderna. Vid diskussionen här i föreningen den 26 november vädjade jag också .från denna
plats till regeringen att förtydliga detta uttalande, så att det icke kUllde bli tal om att fastlåsa det olyckliga prisläge, till vilket vi ,kommit
sista septemberveckan 1931. Tyvärr uppfattades programmet från riksbankens sida på annat sätt, nämligen så, att det gällde att till varje pris
förhindra en förbättring av priserna, samtidigt som man skulle förhindra, att nya prisfall och således fortsatt deflation skulle tillstöta.
För att fortsätta min förra liknelse skulle jag vilja säga, att riksbanken
med till buds stående medel försökte hindra ny sand att blåsa in i pro-
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duktionsmaskinen men samtidigt till varje pris ville förhindra, att man
plockade bort något av den sand, som tidigare hade kommit in. Detta
program har riksbanken sedan lyckats genomföra. Om det bankoutskottsutlåtande, som nu har lagts på riksdagens bord, hade framkommit och
följts sex månader tidigare, skulle vårt läge i dag ha varit betydligt
gynnsammare. Vår industri och vårt lantbruk skulle då under dessa
sex månader icke behövt bära en så orimligt hög räntebörda som de nu
måst göra. För att förhindra varje prisstegring har nämligen räntan
måst hållas abnormt hög.
Jag måste säga, att det på mig gör ett mycket egendomHgt intryck,
när man många gånger i tidningarna kan läsa, att nu ser det ut, som
om det skulle kunna bli något bättre, ty det har lyckats att få till stånd
en prisförbättring på den eller den produkten; detta samtidigt som man
kanske i spalten: närmast intill jublar över att riksbanken lyckats trycka
ned den svenska prisnivån.
Man har sagt, att det är kvacksalveri o. dyl. att försöka återföra priserna till en nivå, som står i rimligt förhållande till produktionskostna··
derna. Om det emellertid är så, att jag känner orsaken, varför min produktionsmaskin icke funger'ar, förstår jag icke annat än, att det riktiga
botemedlet är att försöka få bort denna orsak, och lyckas jag där,med,
får det gärna för mig sedan kallas för inflation eller kvacksalveri eller
vad som helst.
Ar 1929 hade ,vi ett normalt förhållande mellan produktionskostnader
och försäljningspriser. Det var det sista av de relativt normala åren
efter 1925. Nu inser ju var och en, att det naturligtvis icke finns någon
viss prisnivå, som i och för sig är avgörande för produktionens läge,
utan det avgörande är enbart proportionen mellan tillverkningskostnader och varupriser. Om jag håller betydligt lägre prisnivå på mina produkter, kan det vara lika sund ekonomi som ått hålla denna nivå högre,
under förutsättning likväl, att jag kan erhålla en däremot svarande lägre
produktionskostnad. Jag tror emellertid, att ingen av de närvarande är
'okunnig om, vilka oöverstigliga svårigheter det möter, då man skall
försöka få ned löner eller andra produktionskostnader. Pers,onligen har
jag alltid varit emot att gå denna väg därför att den i första rummet
träffar exportindustriens arbetare och tjänstemän, vilka redan förut ha
en låg lönenivå relativt ,övriga samhällsgrupper. Atf ytterligare tvinga
ned exportindustriens löner skulle, om det lyckades, endast vara att än
mera öka de orättvisor och de sociala vådor, som detta medför. Jag
lltgår därför från, att denna väg icke är framkomlig. Man har emellertid
lInder de sista sex månaderna försökt komma fram den vägen med resultat, att vi i dag ha strejk inom pappersmasseindustrien till förfång för
vår handelsbalans, och i övrigt har resultatet blivit nästan mikroskopiskt litet i förhållande till vad som skulle ha behövts.
När jag framhållit dessa synpunkter, har man {rågat, varför vi just
skola gå tillbaka till 1929 års prisnivå. Varför icke lika gärna till 1925
års eller 1913 års nivå ~ J a, vi kunna lika gärna återgå till 1913 års prisnivå, om någon vill åta sig att återföra alla produktionskostnader till
denna prisnivå. I så fall skulle våra arbetslöner sänkas med 60 a 65 %.
Jag tror emellertid, att vi kunna vara överens om, att en sådan sak är
omöjlig. Därför finns det icke något annat sätt att få tillbaka ett nor-

.j
;1

94

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 3 MAJ 1932

malt förhållande mellan produktionskostnader och produktpriser än att
söka komma tillbaka till den prisnivå, som ung'efär motsvarar nuvarande produktionskostnader, d. v. s. 1929 års prisnivå, vilket var det sista
normala år, som vi hade före den nuvarande stagnationen. I och med
att vi ha en fri valuta står också denna väg öppen för oss.
Man har även invänt, att, om priserna skulle börja stiga, så kanske
det icke sedan skulle gå att hejda dem utan att vi skulle få betydlig
inflation. Jag frågar emellertid: Finns det någon, som på allvar kan tala
om inflation, när vi ha ett stort överskott på varor och överskott på
produktionskapacitet och en mycket stor arbetslöshet~ Då är det bra
mycket mera fog för, vad en del nationalekonomer bruka framhålla,
nämligen att, även om riksbanken anstränger sig aldrig så mycket, lär
det troligen ej lyckas att få upp priserna till den åsyftade nivån, men
detta är ej något skäl att icke försöka.
Vad jag här har sagt är ju icke i och för sig något nytt, utan denna
fråga har ventilerats många gånger förut. Redan Mac Millan-kommitten
i England framhöll, att den rätta vägen för att det engelska näringslivet
skulle återkomma till normala förhållanden vore just att försöka återföra prisnivån till den behövliga höjden i förhållande till produktionskostnaderna och att sedan stabilisera prisnivån i detta läge. Under senaste tiden ha också både engelske finansministern och statsminister
J\1.ac Donald framhållit, att man genom redeflation måste söka komma
tillbaka till högre prisnivå.
Mot programmet att höja vår prisnivå brukar man också invända, att
växelkurserna skulle bli myck~t höga. J a, om vi lyckas åstadkomma
en sådan sak tidigare än exempelvis England, är det klart, att växelkursen på England under mellantiden mänskligt att döma måste bli
högre, men i och för sig är detta icke något fel. Så snart däremot även
England i sina strävanden lyckats återkomma till en motsvarande prisnivå, äro vi återigen framme vid den normala växelkursen. På samma
sätt är det även med dollarn. Det finns fortfarande många, som behärskas av guldvidskepelsen och säga, att vi få höga växelkurser på dollarn.
Det är klart, att vi få detta, så länge Förenta Ståterna icke lyckats höja
sin prisnivå. Det har där gjorts stora ansträngningar för att söka åstadkomma en förhöjd prisnivå men hittills utan synbart resultat. Så länge
detta icke lyckas, kan jag icke se, att det finns någon möjlighet för oss
att få normal växelkurs på dollarn. Tyskland har som bekant gått en
annan väg och försökt att med n6dförordningar trycka ned arbetslöner,
nedskriva skulder, sänka räntor o. s. v., men det har resulterat i en kraftig stagnation av näringslivet, och resultatet har därför blivit mycket
dåligt. Jag tror nog också, att man börjar få klart för sig, att den vägen
icke leder till ekonomisk hälsa.
Vad jag nu yttrat har ju icke så mycket att göra med själva Kreugerkrisen, utan det är vad vi ha att göra för att övervinna den av Kreugerkatastrofen skärpta krisen och därigenom minska arbetslösheten och förbättra handels- och betalningsbalansen. Följes denna väg, så tror jag,
att även dr. Anderson beträffande jordbruket skall kunna se mera förhoppningsfullt på läget. Det intresserar nämligen icke en svensk lant~
brukare, vad smöret gäller i England i shillings räknat, utan honom
intresserar det naturligtvis endast, vad han själv får i kronor för sitt
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smör. I dag får den svenske lantbrukaren 8 a 10 % mera för sitt smör
än den danske jordbrukaren, därför att vår växelkurs är gynnsammare
för vår export. Det har ju tidigare talats om att allt borde göras för att
pressa ned växelkurserna, så att vi komme i paritet med pundet, men
det synes mig just vara att förstöra de möjligheter, som vi ha. Utvecklingen bör alldeles givet gå den rakt motsatta vägen, till dess det hela
åter kommer i gång.
.
Inflation i den bemärkelse, som åtminstone jag förstår den, är omöjlig,
så länge vi ha stor arbetslöshet o. s. v. Den faran kan endast bli aktuell,
när det liksom under kriget saknades varor och arbetskraft. För att än··
liU en gång använda en liknelse skulle jag vilja säga, att, om en person
kommer till mig och är förfärligt hungrig, och jag säger till honom, ät
icke, ty då kan ni föräta er, så är det samma resonemang, som föres av
personer, som säga, att för all del låt oss icke försöka förbättra pris~rna~
ty' då kunna de springa obegränsat i höjden, då få vi inflation och dyrtid. Men finns det för närvarande över huvud taget någon i detta land,
som icke skulle vilja utbyta det nuvarande läget och den nuvarande 'prisnivån mot vad vi hade år 1929~ Vi hade då några procents högre levnadskostnader, men vi hade fullt upp att göra. Detta överdrivna fasthållande vid att konsumenterna alltid skola få lika mycket för sin krona
som nu, är såtillvida felaktigt, att man också måste se till, att konsumenten förtjänar sin krona i egenskap av producent. År det så, att han
icke kan försälja sina varor eller sin arbetskraft, kommer han aldrig åt
den krona, som han skulle köpa för. pet viktigaste i problemet är väl
ändå att se till, att konsumenten verkligen kan skaffa sig sin krona. Såvitt jag fÖrstår, börjar också den synpunkten vinna mera gehör, att
ingenting ä~ viktigare för närvarande än att få i gång produktionen
genom att försöka återföra prisnivån till en normal nivå relativt nu
gällande produktionskostnader, vilka vi icke nämnvärt kunna sänka~ Det
nu framlagda bankoutskottsutlåtandet går ju också mycket bestämt i
denna riktning, ehuru det enligt min mening hade varit bra mycket
bättre, om man tydligare hade uttalat, vilket mål man vill uppnå och
huru långt vi skola gå tillbaka med prisnivån. Man har nu icke sagt, om
det skall vara ett, två eller tre år. För min del kan jag emellertid som
sagt icke förstå annat än att vi oberoende av guldpriset böra försöka
gå tillbaka till den prisnivå vi hade sista normala året före prisfallet.
Då ha vi fått bort samtliga sandkorn från vår produktionsmaskin och
kunna med lugn se framtiden an. Jag hoppas, att förnuftet så småningom skall segra över guldvidskepelsen.
Fil. dr. J" Åkerman: Eders Kungliga Högheter, herr ordförande, mina
damer och herrar! J ag skall" endast taga upp en enda central fråga, nämligen frågan om prisutvecklingens samband med det ekonomiska läget.
Denna fråga anknyter dagens diskussion till den principdebatt, som för
ett halvt år sedan hölls här i Nationalekonomiska föreningen. Liksom
dr. Dalen tar jag alltså denna debatt och den mellanliggande periodens
erfarenheter till utgångspunkt, men min uppfattning om prisrörelsens
mekanik är en helt annan än dr. Dalens.
.
Jag delar professor Heckschers åsikt, att man icke kan säga, att det
är Kreugerkrisen, som är det allvarligaste i nuvarande situation, utan
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det är först och främst den internationella krisen. Men Kreugerkrisen
har för Sveriges del hastigt och kraftigt aktualiserat depressionens alla
problem. Därvid kommer man omedelbart in på prisnivåns förändringoch dess roll för de allmänna sammanhangen. Det har sagts, att prisnivåns ändring är ett uttryck för det ekonomiska lägets förändring,
för sysselsättningens förändring. Detta är emellertid icke generellt riktigt. Under en depression, då priserna falla, gäller det verkligen, att
detta även är uttryck för den allmänna sysselsättningens minskning,
men under goda tider, exempelvis under åren 1928 och 1929, hade man
konstant prisnivå och ändå stigande produktion, och under ett begynnande konjunkturuppsving, exempelvis år 1897, hade man ökad sysselsättning men ändå ingen stegring av prisnivån. Detta visar alltså, att
man icke kan låsa fast resonemanget endast vid prisnivåns förändring.
Om man säger, att den ekonomiska politiken skall gå ut på en stabilisering av partiprisnivån eller av förhållandet mellan export- och importpriser eller av levnadskostnaderna eller av hemmamarknadsvarornas
pris, då har man låst fast sig vid en lösning, som icke är tillräckligt
generell, som icke täcker hela sammanhanget. Den verkliga fråga, som
vi stå inför för närvarande, är nämligen denna: Hur kan man framkalla
en prisstegring under en djup depression? Det är icke den allmänna, i
förhållande till konjunkturläget obestämda frågan, hur man skall framkalla en prisstegring, utan det är frågan om hur vi kunna få en prisstegring i gång, när sysselsättningen är nere på ett minimum..
Jag skulle önska, att var och en, som är intresserad av krisen, och
vem är icke det, skulle fråga sig: Vad är det. för mekanism,. som framkallar prisstegring' Vad är det för förutsättning, som ger prisstegring~
Det är där själva problemet ligger. Det gäller icke, söm diskussionen
nu så ofta har rört sig om, att "låta" prisnivån stiga med 30 % eller
med någon annan viss siffra. Problemet är i stället, hur man över huvud
taget skall kunna få till stånd förutsättningarna för en prisstegring.
Enligt min mening finns det bara två principiella vägar att gå, vilka
båda också ha prövats under det sista årtiondet. Den första vägen är
valutadeprecieringens väg. Det var den väg, som Tyskland prövade 1923,
då man beslutsamt förstörde sin valuta och därigenom fick en inflation
och en stark produktionsökning men med resultat, att man snart var
framme vid den fullständiga devalveringen. Man hade då en ständigt
stegrad spekulation i penningvärdets fall. Det blev alltså icke en prisstegring förorsakad av ökad räntabilitet inom allt flera industrier, icke
en prisstegring, som verkligen gav uttryck för goda tider, utan det blev
en prisstegring, som bara gav uttryck för penningvärdets försämring.
Det var alltså valutadeprecieringens väg. Denna spekulation i penningvärdets fall äro vi dock säkert alla överens om att vi vilja förhindra.
Att föreslå den metoden, då Sverige genom Kreugerkrisen kommit i ett
speciellt utsatt läge, skulle minst sagt vara obetäI;l.ksamt.
Sedan ha vi den andra vägen, och det är att återställa förutsättningarna för en prisstegring. Det gäller alltså icke här penningvärdets fall
utan varuvärdenas stegring. Det är något helt annat. Därmed kommer
man nämligen fram till den punkten, att man måste återställa sambandet mellan kostnader och priser inom varje industri för att därigenom
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få förutsättningarna för en sund ökning av produktionen och därmed
också av sysselsättningen.
Mellan dessa två alternativ har världen faktiskt försökt välja under
2 %' år. Märkligt nog har en strid på det teoretiska planet löpt fullkomligt jämsides med utvecklingen av krisen. Vi ha, som det har sagts, haft
en inflationsskola och en deflationsskola. Bägge uttrycken äro oriktiga.
Det har icke funnits många medvetna inflationister, åtminstone icke bland
teoretikerna. Men det har absolut icke funnits några deflationister,. som
alltså velat skära ned prisnivån. Tvärtom, vad vi ha velat göra och tillråda har varit att återställa förutsättningarna för en prisstegring, och det
kan endast ske genom kostnadssänkning. Det är bittert att så är, men den
ekonomiska maskinen är beskaffad på det viset. Det vill med andra ord
säga, att det ekonomiska förloppet är enkelriktat. Man måste först bel'äkna räntabiliteten, och när denna ger anledning till ökat förtroende,
kan 'man öka sysselsättningen, i vilket fall priserna automatiskt stigat
På detta sätt kan man säga, att man under dessa 2 %' år har haft ett
försök med bägge dessa teorier. Man har försökt med "tillfällig infla·
tion", man har försökt med kostnadssänkning och konsumtionsinskränkning i och för sparkapitalets och kapitalbildningens ökning, men ingendera riktningen har ännu helt och hållet avgått med segern. Inflationsriktningens utgångspunkter börja dock te sig allt mer verklighetsfrämmande. Vilka metoder ha då prövats med stöd av den "tillfälliga inflationens" anhängare~ Jo, de ha för det första velat försöka med ränte
sänkning. 'Man har alltså tänkt att bara man finge ned räntorna, även
om räntesatserna icke skulle ge ett riktigt uttryck för ställningen på
Itenningmarknaden, så skulle prisstegringen komma i gång. För det
andra har det varit propaganda för ökade inköp av konsumtionsvaror~
varvid man icke velat taga hänsyn till solvens eller likviditet, utan där
man trott, att man endast genom att öka inköpen skulle få den önskade
prisstegringen i gång. För det tredje har man i Amerika genom veteran,·
pensioner o. dyl., alltså genom direkt utdelning av pengar, sökt få i gång
pn prisstegring. Dessa försök visade sig emellertid vara en genväg till
yälstånd, som blev en omväg. Under 2 %' år ha dessa försök upprepats
gång på gång, men de ha alltid misslyckats; och det torde nu ej kunna
förnekas att dessa försök förlängt krisen därför att de hindrat den
Ilödvändiga reorganisationen.
Under d-et senaste året har man emellertid i Amerika och i ännu
högre grad i Tyskland resolut gått in för kostnadssänkningar. Det är
en bitter väg, men det är, såvitt jag kan se, den enda väg, som verk..:
ligen leder någon vart. Det är ingen omväg. Den kan vara lång och den
kan vara svår, men den leder till D;lålet. Det har sagts, att den först
använda metoden, som man kan kalla köpkraftsteoriens väg, har så
många flera anhängare. Ja, faktum är, att det har varit så åtminstone
för ett år sedan, men allt eftersom tiden gått, har det blivit färre
och färre anhängare av denna teori. Det är särskilt två länder, där man
har hållit fast vid köpkraftsteorien, nämligen England och Danmark.
I England framlades förra sommaren den även av dr. Dalen nämnda
l\lac Millan-kommittens betänkande, som gick ut på, att man genom att
skapa nya kreditapparater skulle automatiskt kunna få fram en prisstegring. Experimentet har emellertid, icke prövats i England, men därN
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emot har det blivit prövat i Amerika genom de nya statliga kreditjnstitutionerna. Genom dessa har man skapat förutsättningar för solvensens och likviditetens återställande, men de ha icke hindrat ett fortsatt prisfall. I detta sammanhang kan jag nämna, att i Danmark hå
åsikterna mycket starkt ändrat sig. Med ledning av diskussionen efter ett
föredrag, som jag i går kväll höll i Socialekonomisk Samfund, kan jag
säga, att det numera endast torde vara två av de danska nationalekonomerna, som helt och "fullt hålla fast vid köpkraftsteorien, nämligen prof.
\Varming och dr. Jergen Pedersen. Vi ha faktiskt nu kommit ett "gott
stycke på väg beträffande övergivandet av den rena monetära teorien,
som så länge har fått helt och hållet dominera besluten och handlandet;
just bland teoretikerna framträda allt fler anhängare av den mera verklighetsbetonade åsikten, att vad som behövs är reorganisation, kostnadssänkning och därmed skapandet av förutsättningar för ny prisstegring.
Vi äro nu nästan allesammans eniga om att man icke kan taga prisnivåns stabilisering som ett självändamål.
O"m vi därför skola" söka en lösning på den nuvarande situationen, så
måste vi gå in för kostnadssänkning. Priset på produktionsfaktorn kapital måste sänkas, men förutsättningen härför är att den nuvarande
hristen på sparkapital häves genom sparsamhet, d. v. s. inskränkning
av den löpande konsumtionen. Men även priset på produktionsfaktorn
arbete måste sänkas, men denna sänkning måste vara rättvist fördelad.
Dr. Ivar Anderson har här framhållit, att jordbruksarbetarna ha det
~vårare än andra, och det tror jag alla, som känna till de ekonomiska
förhållandena, äro övertygade om är riktigt. Där ingenting finns att
taga, där kan ingenting tagas. Det är dock alldeles givet, att skall man
försöka gå denna väg med lönesänkningar, måste inkomstminskningen
fördelas rättvist~ d. v. s. fördelas enligt den progressiva beskattningens
princip, så att den träffar alla lika. Göra vi emellertid detta och våga
vi alltså gå vad man skulle kunna kalla den kontinentala vägen, då är
förutsättningen skapad för prisstegring. Vid de"n föregående principdebatten i denna förening kom man egentligen till den slutsatsen, att
ingenting kunde göras och att man i övrigt borde hoppas på räntesänkning och andra rent monetära åtgärder, som skulle kunna stimulera
fram en förändring. Nu måste man emellert~d fråga sig, om vi icke tillräckligt länge experimenterat med denna metod, så att vi definitivt
kunna säga, att den icke är lämplig. Vi ha icke längre ett samhälle, där
tillgång och efterfrågall anpassa sig friktionsfritt utan ett samhälle,
där produktionskostnaderna äro starkt monopolistiskt fastlåsta och där
även de flesta varupriser äro monopolistiskt beroende och där man följaktligen icke längre kan tillämpa laisser faire-principen, ty i ett sådant
samhälle kan detta icke tänkas leda till resultat. Därför tror jag, att den
logiska slutsatsen är den, att i samhället sådant det är, får man också
använda de medel, som passa. Då tror jag också, att vi skola inse, att
den väg, som vi gått förut, har varit ett försök till en genväg, men att
den genvägen blivit en omväg.
G-reve Arran Hamilton: Eders Kungliga Högheter, herr ordförande;
mina damer och herrar! Om jag vågar yttra mig i denna illustra församling, så är det därför, att jag är utomlandssvensk, och någon sådall
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har hittills icke yttrat sig. Jag tror för min del, att Kreugerkraschen har
märkts mera starkt där ute än här hemma. Det är ju så, som tidigare
talare ha påpekat, att Kreugerindustrien utgör en mycket liten procent
av den svenska produktionsapparaten. Likaså är det sant vad som framhållits, att de svenska råvarorna allt fortfarande äro ytterst begärliga
utomlands och säkerligen komma att väl betalas. Kreugerkraschens
verkningar äro i själva verket i huvudsak enligt mitt förmenande rent
psykologiska och moraliska. Jag tror för min del, att ingenjör Ivar
!(reuger har gjort mycket gott för svensk industri och dess utveckling
utomlands. Han har hjälpt oss svenskar att vidga blicken och att, om
jag så får säga, gå ut på vikingatåg för att erövra nya marknader. Det
vore mycket sorgligt, om hans nederlag skulle inverka så på oss, att vi
droge oss tillbaka i vårt skal och kände oss för små att fortsätta vad
vi ha börjat. Jag tror, att vi för att fortsätta det, som vi ha påbörjat,
böra ytterligare utveckla vår organisation utomlands. På de fronter, där
jag själv har varit verksam, tror jag det är nödvändigt att bygga upp
en rent svensk kontrollerande organisation. Det är så, att vi svenskar
kanske haft något svårt att aptera oss efter andra nationer. Vi äro kanske icke fullt så psykologiska.. Vår begåvning ligger mera på det organisatoriska området. Det skola vi utnyttja. Vi skola alltså organisera
utomlands och kontrollera de försäljare, som vi äro tvungna att samverka med. De, som leva på ort och ställe,känna bättre till varje lands
möjligheter och dess förhållanden, och jag tror, att många gånger få
vi överlåta försäljningen åt dem, medan organisationen och kontrollen
måste ske hemifrån.
Om jag för min blygsamma del skulle få ange någon riktlinje, så vore
det, att vi skola arbeta som vanligt, kanske litet mera än vanligt, och
att vi skola taga vara på vad som förr har varit vår stolthet: hederlighet
och ärlighet.
Förutom detta skall jag be att få säga några ord i anledning av 'vad
dr. Dalen sade. Om jag förstod honom rätt, så ville han fixera prisnivån vid konstant penningvärde. Jag tror icke, att detta är möjligt,
därför att vårt land är alltför litet att ensamt gå mot strömmen. Resni··
tatet skulle bli, att vår valuta hela tiden skulle fluktuera i jämförelse
med andra länders valutor, men vad vi särskilt behöva i denna tid är
dock stabila förhållanden, säkerhet och förtroende. Därför tror jag, att
det är bättre för oss att därvidlag följa strömmen, låt vara med åtgärder i reglerande och modererande riktning.
Professor Eli Heckscher: Det har egentligen icke varit mycket i diskussionen som berört mitt föredrag, och jag skall därför nu endast ge en
liten komplettering till vad jag förut yttrade - något som jag egentligen hade tänkt säga från början men som ej fick plats i inledningsföredraget.
Om det är så, som jag tror är ett faktum, att problemet för oss liksom
för den övriga världen är det internationella näringslivets räddning, så
bör man icke glömma vad just Ivar Kreuger har betytt för detta. Om
man skulle försöka ange den största skada som han har gjort, så tror
jag man kan säga att den ligger i det sätt varpå hans företag gått under; ty detta har i själva verket slagit ihjäl hela det arbete på att sam-
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manbinda världens olika länder i ekonomis)rt hänseende som han var
bärare av. J ag vill därmed icke alls yttra mig om hans "motiv och om
i vad mån de varit ideella eller rena affärsintressen; men att han såg
sin uppgift såsom en förbindelselänk mellan världens olika delar på det
ekonomiska området, därom kan 'icke råda minsta tvivel. Han var icke
någon vanlig svindlare utan tvärtom en mycket ovanlig svindlare, och
han var en man som överraskande 'väl förstod sammanhangen. Jag fick
för några dagar sedan det nummer av Saturday Evening Post för den
2 april som innehöll en mycket lång intervju med Ivar !{reuger, i vilken
han framlade sin syn på hela världens ekonomisk~ svårigheter och läge.
Det är alldeles påfallande, vilka beröringspunkter hans tolkning av läget
har med den som återfinnes i en nyligen utgiven bok av Sir Arthur
Salter med titeln Recovery, vilken senare .säkerligen är en bland de
mest balanserade framställningar av det nuvarande ekonomiska världslä.get som hittills sett dagen. Det är också naturligt, ty Salter är kanske
den mest betydande man som Nationernas Förbund har haft i sin tjänst.
Man får väl säga, att den som har sett sammanhangen lika bra som
han varit en mycket intelligent man.
Nu ligger det icke annat jag kan förstå så till, att ingen vill taga upp
den uppgift som Kreuger om man så vill själv har förstört, och att vi
därför ännu i dag äro i fullständig ovisshet om i vad mån vi skola
kunna bygga upp vad de senaste tre åren ha slagit sönder.
Vad jag här säger har ingen praktisk betydelse, men jag tror att det
är önskvärt att få det med som komplettering av bilden. Direktör Hernod
har ju också framhållit vilken betydelse Kreuger haft för cellulosaindustrien. Missuppfattningen av Kreuger har varit, dels naturligtvis att
man alldeles har överskattat hans betydelse, dels att man icke haft
någon aning om de ytterst betänkliga grunder varpå hans 'verksamhet
Yilade, men dels slutligen också att" man trott, att han betytt "något
väsentligt för Sveriges näringsliv direkt. Han har gjort det på några
få punkter men i övrigt synnerligen litet. På vissa punkter har han
också skadat Sveriges näringsliv genom sin verksamhet, därför att det
ställdes i tjänst hos ett internationellt monopolintresse, vilket ju var det
centrala i hans verksamhet. Internationellt tror jag emellertid, att hans,
insatser trots allt varit avgjort befordrande för mänsklighetens återvunna ekonomiska hälsa efter kriget. 'J ag tror, att man så småningom
kommer att bli fullt medveten om att det tomrum som han lämnat efter
sig hör till det betänkligaste i det nya läget. Så till vida är Sveriges
läge efter Kreug'erkrisen betydligt försämrat, därför att världens ekonomiska läge efter Kreugerkrisen är så starkt försämrat.
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Fil. dr Filip
drag om

Lundb~rg

inled(l.e aftQnep.s diskussio·p. mod ett fö·re-

Ekonomiska synpunkter på socialrörsäkringsprobleIIlet.
Helt ViS1st har mitt me,darbetareskap i broschyren »·80cialfÖ·rsäk,.
ringsproblem·et», som publicerats av Skattebetalarnas f9rening varit
anle,dningen till att j.ag anmodats inleda dagens di~kussion. Samma
omständighet har gjort, att jag ~cceptel'at, trots otillr~ckliga personliga kvalifikationer för ett tr.amträdande som diskus~io:p.sledare i
denna förening.
Em·ellerti,d kommer jag icke att ·följa broschyrelle Mina medko·mmitterade kunna således icke göras ~nsvariga för min framställning.
Tvärtom är jag fullt medveten om att de letts fram. till vårt gemensamma diskussionsinlägg efter delvis olika tank·egångar mot dem,
som för mig varit bestämmande för ~p.ahanda ståndpunlttstagande.
Då jag måste inrymma, att flertalet här närva:ran,de torJde vara
mera intressera,de av .att få höra diskussionsinlägg från talare med
politisk eller v·etenskaplig .auktoritet äll att få del av mina synpunkter, så vill j.ag vid min framställning snarare sträva efter en
sådan uppläggning av ämnet, att den kan bliva underlag för diskussionen, än att på varje enskil,d punkt sö:ka klarlägga min egen lilla.
mening.
Argumenteringen röranide socialförsäkringens olika grenar har
stötts och blötts icke bara hemma i Sverige utan äv;~n i d~n politisk'a
och vetenskapliga diskussionen i alla andra kulturlä,nder. Det är un~
der så.dan~ 'förhållanden icke gott att finna något nytt och bärande,
8 -
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utan en diskussionsinledares up,p,gift blir väsentligen ett· försök att
systematisera.. Emellertid visar det sig, då man inrangerar de olika
argumenten i ett bredare s.ammanhang, att åtskilliga även av dem,
som ansetts mycket värdefulla, ljuda tämlig-en ihåligt. J ag har därfö:r nödgats göra ett urval för att komma till en någorlunda fast
tankebyggnad.
lrile,driingsvis.· måste jag göt'a ett par påpeka.nd:en, som äro tämligen"~jäl~klar~'me~ dock ofta otillräckligt beaktade. Socialförsak~
ringens olika grenar få icke en,dast diskuteras var för sig utan måste,
ses i ett sammanhang. Vidar'e måste socialförsäkringen som helhet
betraktad anknytas till den grundåskådning, som man är benägen
att lägga på. samhäll.sekonomien. Motsatser och skiftningar i denna
gJ;undås,kådning föra följaktligen till divergerande uppfattningar
om socialförsäkringens uppgifter, d·ess gestaltning och dess finansie'ring. Vi.sserligen kan det tyckas, att praktisk politik g.k~ll koncentrera sig på att forma socialförs.äkringen efter det aktuella behovet
och de förhand'envaran'de ekonomiska resurserna, och att man följ,aktligen på en sådan basis skulle kunna finna en lösning, som vore
acceptabel oavs.ett den principiella inställningen till samhällsekonomiska problem. Emellertid ligger det i socialförsäkringens hela väsen
att vara föranstaltanden på längre sikt. Det syne~ av detta skäl
både naturligt och fullkomligt försvarligt, att man inom läger, där
f'ortlöp·ande, socialisering eftersträvas, är benägen att anticipera el1
lösning, so,ni beräknas anpassa sig till ett socialiserat samhälle. Man
har då delvis andra p,remisser och måste följdriktigt, åtminstone i
vissa avseenden, komma till olika resultat än om man vill bevara
den enskilda fria företagsamheten såsom fundamentet till det ekonomiska samhällsbyggandet. I det följande begränsar jag mig till
denna senare förutsättning, då ju eljest dispositionen skulle bliva
alltför lös .och o,ö·verskådlig. Min framställnin,g blir då heller icke
någon direkt kritik eller värdesättning av lösningar, vilka emanera
från en ekonomisk åskådning;: som' syftar till socialise-ring i största
möjliga utsträckning.
. Socialförsäkring i modern mening har som bekant sitt ursprung i
1880-taletsTyskland. I vad mån de ursprungliga socialförsäkringslagarna i Tyskland vittna om verklig omtanke om industrib;efolkningeneller enb,art få betraktas såsom ett uttryck, på inrikespolitikens fält, för Bissmarcks berömda återförsäkringspolitik är nog ga.nska svårt att klarlägga. Va·d jag här vill fastslå är endast, att borgerlig ekonomisk åskådning tidigare inrymt livligt intresse för so~
ciaiförsäkringens utbyggn.ad. Emellertid blev man på många håll betänksam, då socialförsäkringen visade sig medföra i accelererat
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tempo växande b,ö-rdor och då den nyskap·a.de rä:tten till försäl{;rings~
p,restationerna medfö,rde missbruk i aldrig anad utsträckning~,Till
följd av des'sa nedslående erfarenheter svängde den 'borgerliga. rip,pfattningen om till en defensiv, präglad av skrämsel inf'ö'r de ekonomiska perspektiven. Ehuru förklarlig, är denna negativistiska in.:.
ställning till socialförsä.kringsfrågan olycklig. Ty socialförsäkringen
har ingalunda en mindre uppgift att fylla i 'en -ekonomisk 'samhälls~
ordning, som bygger på fri företagareanda och' på den enskildes plikt
att sörja för sig själv, än i ett soci.aliserat samhälle. Ser man de :ekonomiska frågorna p·å lä.ngre sikt, torde tvärtom alldeles speciellt' för
den borgerliga samhällsordningens representanter utbyggandet av
socialförsäkringen efter förnuftiga linjer vara ,ett positivt intresse,
j,a,' av vital betydelse för hela samhällsordningens bestånd och fortsatta,utveckling. Jag skall försöka ktarlägga skälen fö-r ·denna' UP-Pfattning i det följande.'
D-å den borgerliga ekonomiska samhällsordningen litar till den ·enskilda företagsamheten, förutsätter detta" att ekonomisk jämvikt
skall vinnas 'hos alla i samhället up·pträdande ekonomiska enheter
från den enskilde medborgarens hushåll upp, till 'den, statlig'a budgeten, d. v. s. att den fortsatta existensen hos alla ekonomiska c'eller
och dessa cellers sammanslutningar i olika grupperingar till större.
eller mindre enheter är beroende på att utgifterna balanseras av till
buds stående inkomster, och att alltså en anpassningsprocedur'auto..
matiskt insätter, så snart denna balans rubbas. En ekonomisk' anordning godtages alltså icke blott och bart av 'det skälet, att den plane.;.
rats med sakkunskap o~h beräkningarna utförts med all möjlig o~
sorg. Det erfordras därutöver, att densamma vid konfrontation med
de praktiska förhållandena, i konkurrensen alltså, skall hålla måttet
och visa livskraft.
En rad företeelser i modernt samhällsliv medföra stela och starka
sammanh.ang, t. ex. trust- Q-ch fackförenings:väsendet, det starka inslaget av tjänstemannaanställningar, delar av den ekonomiska lagstiftningen o. s. v. D1essa stela sammanhang försvåra och fö·rdröja
eller rent av sätta ur spelet förmågan hos samhället till automatisk
anpassning. Det kan emellertid icke komma i fråga att försöka återställa den ekonomiska självläkningsförmågan genom undertryckande
av dessa samhällsföreteelser, eftersom själva samhällets utveckling
till högre oeh mera betryggande former ju väsentligen vilat ·på frihet icke blott för den enskilde utan även för sammanslutningar av
olika slag att til~godose sina speciella strävanden.·
Vi äro härmed inne på den allmänna samhälls'~,"=onomiska fråga,
över vilken diskussionen måste föras, då det ·gäller det principiella

gr"Q.ndl~get

för sQcialförsäkriJl,gen i en borgerlig ekonomisJ{

~amhälls~

ordning,
D~n f\utpDlatiska anp~ssllingen, själva r~gulativet av företagareverk~mhetell, kan i ett kOUlPlj~ra..t s&rnhälle med starka och stela
&a.1Ilm~nhang icke arbeta med dE!n primitiva 1;aJans m~llan inko:mster
och utgifter, SQm fraPlgår av ~n enkel kas~~fö'ring, utan denna ll1å$te
~r$~tt~~ av ett "bP)rföringssysteDl, där man åtminstone i vi&s m(ln
riikn~f med ~terv~rlrningar på samhället dels om'edelbart dels i tid~n,
En s$l,dan tapJreg~ng 4ter~pegl~r sig oclrså här och var i praktisk
politik, ~vell om ~j'~lv~ princip~p. i<}~e blivit så Jlledv~tet uppmärks~mInad, ~Qm (i~n fijrtjänar. Jag vi~l som exemp'el p~ka p'å, att Qly~}rs
faJlsfpr~äkring~lagep.innebär? a.tt förlust~n av arbet~fö'rmåg~ och dir~kta kQStllAd~r p4 grund av olyc~~fall ;i arbet~t ~kola SPIll omkostnad b~f~~ av n~ringsliyet s.jälvt; vidare att en Qpligatori~~ trafik~
försäkring belastar automobiltrafikeringen, ~Qm oc:kså h~r att bära
tWlg~ avgifter fÖl; vägväs~ndet. Ävell i "b~~~attningen, i systemet för
tulla.r , aco.i~er och subventioner kan m.an i viss utsträckning fip.na
Sllmm~ års:kå,d~ing för~tr~dd.

Elllellerti<l ska}l dett~ vidlyftiga kapitel icke i sina allmänn~ drag
diskut~ra.s här, men väl j. d~n mån sak~n återverkar p'å den eIl-skildes
budget~ Fundamentalt för hel~ vår samhällsordning är att dell en,.
skilde $}{all ~Örja. för ~ig själv och sin eventuella familj. Denna fö,rsörjning bör vidare icke inskränkas till den omedelbara konsumtioIlen (föda, kläder, husrum o. s. v.) utan b'ör även omfatta utgifter,
som betinga~av förtänksamhet, d. v. s. av försä.kring i detta ords
vid~träcktaste bemärkelse. D·ep. e~lskildes budget kan med andra ord
icke bliv~ rättvisande, om icke räkning hålles med nämn,da utgifter
i9r fr~mtiden och b-alans up·pnås under denna strängare förutsättning. I den mån så,dan balans icke är till finnandes, uppträda störning~r som verka ruip.erande p:å det allmänna välståndet.
Emellertid måste det klart sä·gas ifrån, att man vid en t~oreti~k be~
traktel~e k&n tänka sig alternativet av ett samhällssystem, där den enskilde& Jltgifter äro iJlskränkta till konsumtionsnyttigheter sk~tter,
medan h~la kostnaden för underhållet av samhällets invalider, sjuk~
vård 1ll. ID, överflyttas p:å samhället. Därigeno,m skulle naturligtvis
hela ~ocialförsäkringenbliva eliminerad oc:h den ens.kildes budget få
b~lansera utan hänsynta,gan,de till försä.kringsa.vgifter eller sparande.
Ett dylikt, system har dock mig veterligt icke blivit på allvar ifråga.satt ~nnat än möjligen i samb'and med hela det ekonomiska samhällets socialisering. Det förtjänar följaktligen icke att här dis}{ute:ras!
JTIhurl} s()ci~lförsäkring i inskränkt mening endast kommer i betr~k~nde, då 4et gäller den enskilde medborgarens hushåll, så är det

+

EKONOMISKA aYNPU~KrER PÅ SOCIALFÖRSIKRINGBPRont~M~T

105

icke dess mindre nödvändigt för en p-rincipiell inställning att taga i
även statens och företagens ställning till och anSvar fö,r
fall av ekonomisk invaliditet. Under benämningen företag inbegripas
då icke blott egentlig företagareverksamhet uta,n även andtä sammanslutningar med ekonomiska syften (i f'ö'renings- eller bölaggforni).
Ett företags ekonomiska livsduglighet må, såsom· redan nämnts, godtagas elldast i mån utgifterna balans.eras av tillräckliga inko:mst~r,
vid vilken balansering bö,r p:å skäligt sätt taxeras även återverkningar p'å samhället. Här är icke platsen att diskut~ra andra återvetkningar än sådana som komma till synes såsom fall av ekonomisk in~
validitet. Fall av ekö1nomisk invaliditet, som emanera från företa.;.
gens verksamhet, äro dels olycksfall i arbetet (ink!. yrkessjukdomar),
dels arbetslö.shet. I den mån ett företag arbetar på sådant sätt, att
därav fråmkallas ett tillskott av ekonomisk invaliditet, bör il1()tsvä~
rande kostnad falla p'å fö,retaget SåSO'ffi omkostnad. Man kommer med
en s'ädan betraktelse, under fasthållande naturligtvis vid den bo·:rg~r
liga ekonömiska ordningen, till ersättning'$rp'likt för företagen. Da det
gäller invaliditetsrä.nta eller eljest ersättning av sådan st(lrlek, att
den kan bliva starkt b'etungande för fö,retaget~ kan det Vara rimligt
att även p·åfordra säkerhet för prestationen. Ersättningsplikten kompletteras då sekundärt med försäkringsplikt, som sålunda får kuraktä.r Q'\7 ansvarsförsäkring. I fråga om sådan ko·stnad fö'r uppkommen
arbetslöshet, som bö,r påvila företagen, är dock försäkring knup·päst
rätta formen för ställandet av säkerhet i de ev~ntuella undantagsfall,. då man ö,ver huvud bö'r gå längr~ ä.n till ersättningsplikt. D~n
ansvarsförsäkring, som. därvid skulle komma i fråga, komme nämligen att blivä starkt b~släktad me,d något ut fö;rsäkringssynp,uiikt så
dubiö·st som kreditförsäkringen.
I fråga om den andra stora grup·pen f·all av ekonom.i.sk invaliditet,
för vilka det är naturligt att företaget ikläder sig ansvar, nämlig'en
olycksfallen. i arbete, har lIlan som bekant icke fasthållit vid ersättningsplikt (säkrad i erforderlig titsträckning genom ansvarsförsäkring) -- det systam som ju b,äst harmoniera.r med den allmänna ekonomiska grundåskådningen, Man här i stället stadgat direkt fiYfsäktingsplikt. För övrigt kan man även gentemot våt sVHnska· soeiala
sjukförsäkring anmärka, att den avviker från här framförda grundåskådning (3htiru naturligtvis p,å annat sätt. Emellertid hö,r man i~ke
överdriva betydelsen av nämnda åv~ikelset o'Ch icke utan tvingande
skäl förorda ett nHdriva.nde flV vad S()·ffi med mycken möda oeh stora
kö·stnader byggts upp.' Den största olägenheten ligger nog iok~ i den
mindre lämpligheten i och föt sig av de infö,rda socialförsäkringslagarna utan fastmera i benägenheten på inflytelserikt håll att spinna
b~traktande
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vidar(3,på en falsk up'pslagsä.nda. Man kan i den borgerliga samhälls·
ordningen lugnt finna sig i ganska stora avsteg från va·d.so-m, principiellt sett, vore påkallat. Ty det är utmärka,nde för den på fri företagareanda och automatisk anpassning grundade 'samhällsordningen,
att den äger framkomstmöjligheter även över högst oländig ekonomisk,terrä.ng eller, med andra ord, icke förutsätter de utomordentligt
dyrbara röjniilgs- och planeringsarbeten, som skola skapa grundvalen
för planhushållningens funkisbyggnad.
'Skall man på den enskilde medborgaren kunna lägg·a plikten att
sörja för sig själv,' så fö·rutsätter detta, att han verkligen beredes möjlighet att förskaffa sig sin fö,rsörjning eller i motsatt fall blir berättigad till skälig 'ekonomisl{ komp·ensation. Följaktligen måste sörjas
för, dels, att tillfälle öppnas för en var att erhålla utbildning. för
lämpligt förvärvsarbete, dels och framför allt, att fö,retagareverksam..
heten erhåller så.da.n jordmån, att den kroniska arb'etslösheten försvinner. Man har därvidlag att lita till statsmakternas ekonomiska
politik. I den må,n statsmakternas strävan att en var arbetsvillig och
arbetsduglig niåtte .kunna beredaS fö,rsörjningsmöjlighet icke krönes
med framgång, följer s'om nämnt plikten att giva den arbetslöse kompensation genom: särskilt anordnat arbete eller i form av kontant
samhällshjälp. ·Dylik samhällshjälp får naturligtvis en helt annan
karaktär än .fattigunderstöd; den är en parallell till socialförsäkringens 'p~estationer, ehuru' betingelser saknas för att grunda den. samma' p'å försäkring. Kunde man finna ett ord för ifrågavarande
art:av samhällshjälp" söm utsade dess rätta inneb,örd oeh klart skilde
den från både' unde·rstödet och försäkringsprestationen, så finge 'man
antagligen nöjet inregistrera ett större framsteg än genom mången
lärd utredning. Så stor är nä,mligen ordets makt över tanken _. särsldTt i den: politiska' diskussionen!
.. Statens uppgifter· inom här ifrågavarande område äro naturligtvis
, icke inskränkta till· hjälp åt de arbetslösa. Det fö,rvärvsarbete, som
står en enskild medborgare tilt'b·uds, måst~ också giva honom .så 'p:ass
stor inkomst, att han får möjlighet att uppnå balans i sin budget.
Dock' givas därvidlag naturligtvis inga absoluta normer, utan .relativitet.kommer alltid att råda - bestämd av gra'den.av det allmänna
välståndet. Genom skolväs:endet i dess olika former sörjer staten för
att ungdomen' Skall besitta nödiga förutsättningar att intaga sina
platser ·sOm. försörjare och kunna uppb,ära det därmed .förenade ansvaret, varemot det nog ä·nnu brister åtskilligt i fråga ommotsvarailde ::omsorger, då 'det gäller för någon att förvärva kvalifikationer
för en nödtvungen övergång till annat yrke till följd av det ekonomiska samhällets fortlö·pande omgestaltning.
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Die statsingripandeI?-, som syfta till att underlätta och förbillig~
9-e enskildas omsorger för ~säkerställande mot ekonomisk inyaliditet,
torde lämpligare än i detta sammanhang uppmärksammas vid stu~
diet av, socialförsäkringen i egentlig mening - alltså i s~mband med
den enskilde medborgarens budget. Till denna fråga återkommer jag
senare.
Då man överväger statens ansvar för fall av ekonomisk invaliditet, kommer självfallet arbetslöshetsproblemet ~tt dominera. Ekono~
misk invaliditet till följd av arbetslöshet inrymmer, såso,m jag redan
fra.mhållit, en kategori av fall, för vilken samhällshjälp måste krävas, och en andra kategori, för vilken ersättningsplikt bör påläggas
fö,retagen, varefter en rest av fall återstå, där skyddet bör åvä.gabringas genom den enskilda förtänksamheten. Det kan ~å synas na~
turligt, att alla fall av ekonomisk invaliditet på grund av arbetslös:.
het sammanföras' till enhetliga p-restationer från en .arbetslöshets~
kassa, vars kostnader finansieras genom lämpligt avvägda: avgifte:r
från staten, arbetsgivarna och kassans medlemmar. Så ·har också
skett i länder, som infört arbetslöshetsförsäkring
- den må nu
vara
.
frivillig eller obligatorisk. Emell~rtid förefaller det mig att en dylik sammanföring och förenkling är grundfalsk, om man ·byg,ger··på
en borgerlig ekonomisk ordning. Det 'är nämligen på denna punk~
av grundläggande betydelse, att man strängt fasthåller vid ett .åt~
skiljande av' själva arb~etslöshetsfallen,.så att kostnaden fö~de olika
kategorierna. av fall direkt komma att b'elasta resp. bidragspliktiga
parter. Man bör sålunda icke nöja sig med en p'articipering av.avgifterna, eftersom denna an'ordning lett och måste leda till konservering eller t. o. m. skärpning av arbetslösheten. Fasthåller man däremot vid tredelningen av själva arbetslöshetsfallen och de däremot
svarande kostnaderna, finnes ingen' berättigad· anledning att befara
någon skärpning av missförhållandena - snarare böra verkningarna
bliva de. motsatta, nämligen stimulera' till en saneringsprocedur'!
Företagen få nämligen ett påtagligt och omedelbart ekonomiskt intresse av att deras åtgärder icke medföra någon arbetslöshet, SQID
kunnat undvikas.. Det blir vidare naturligt för staten ·att i fråga· om
åtgärder mot arbetslöshet använda en beräkningsgrundval. fQr ko~t
naderna, där man ick.e ensidigt up,pmärksammar de .direkta k<>.-stna~
derna utan'å andra sidan också tar hänsyn till 'Sådana ·pesparingar j.
kontanthjälp, ,som.. kunna förväntas. Naturligtvis kan. denna tredelning .av invaliditetsfallen icke genomföras e4 akt.,menför· den ·skull
är .det.icke motiv.erat ·att .helt överslagsmäSsigt fastställa' en ·kvot~
uppdelning 'av kostnaden..
.Givetvis. är det icke endast. ekonomis.ka synp~kter,. SOIm. börav~rl\
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bestämmande för arbetslöshetspolitiken. Dock, tror jag icke, att de
ruckningar, som av andra skäl behöva fÖretagas., skulle komma att
i större grad påverka en lösning, som man p:å b'asis av rent ekon omiska överväganden vore b'eIiägen att acceptera.
Innan jag återgår till mitt huvudtema, vill jag J?åpeka, att ännu
ett viktigt skäl talar för att vidhålla tredelningen av arbetslöshetsfallen, nämligen att a,rbetslöshetshjälpen bör givas i olika form allteftersom fallet tillhör den ena eller den andra kategorien. Samhällshjälp:en. bör sålunda kunna givas i den fOTm staten genom sina organ
finner lämplig och för statsfinanserna prövas mest fö,rmånlig; föret.(1I[Jen kunna ställa berättigade krav på a.tt de som underlag för sina
ekonomiska kalkyler kunna utgå från klart definierade prestationer
ooh från en skarp avgränsning av den kategori fall, som skola ingå
i deras ersättningsplikt; för den enskilde slutligen har man, såsom
j.ag längre fram skall sö,ka ytterligare klarlägga, icke anle-dning att
i detalj lagfästa det sätt, på vilket han öns.kar giva uttryck åt sin
förtänksamhet.

I den uppläggning av ämnet, som j·ag valt, får' socialförsäkringen
sin upprinnelse i samhällets intresse av att den enskilde medborgaren inrättar sin hushållning så sp'arsamt, att hans inkomster (efter
avdrag av skatter) förslå icke blott till de omedelbara konsumtions.;
förnö'denheterna utan även till säkerstäilande mot ekonomisk invali.;.
ditet i mån detta säkerställande icke återfaller p'å staten eller företagen. Socialförsäkring uPP'kommer sålun'da, så snart sa.mhället ge.;.
nom reglerande lagstiftning, subvention eller lagfä,stad plikt frammanar eller fra,mtvingar självhjälp i fö·rsäkringens form.
S'amhället omfattar ett betydande antal p'ersoner, som till följd av
fysisk, psykisk eller moralisk undermålighet icke kunna åläggas f'örsö,tjningsplikt, åtminstone icke i sådan utstr'äckning 80-m här blivit
förutsatt. Till denna grupp höra också vissa kategorier av asociala.
Jäg tänker mig till en början, att män kan draga en alldeles bestämd gränslinje mellan de bådå huvudgrup,petna. Över gränslinjen
påträffa vi alltså uteslutan!de sådana självförsörjare, som hava, kvalifikationer att fullgöra sin försörjningsplikt. De r~pre8entera hu..:
-\rudp,arten av den aktiva be.folkningen. Under gränslinjen åter be.;.
finna sig alla personer, som även under n.ormala förhållanden äro
beroende av samhällets eller medmänniskors omsorger eller i vilket
fall som helst icke ä,ro i stånd att av egen kraft taga hela ansvaret
för sin försörjning. I verkliga livet är det, naturligtvis icke möjligt
l1tt draga en sådan gränslinje. Övergången från den eha huvudgrup-
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pen till den an·dra up,pvisar ingen diskontinuitet och är dessutom
flytande.
Jag fullföljer nu min analys med avseende på samhället över
grånslinjen. I första hand får man fastställa ett behovsschema vid
inträffad ekonomisk invaliditet. Vid hinder för försörjaren att utöva
förvärvsverksamhet erfordras, ob·eroende av orsaken, viss dagsinkomst (invalidpenningen), som bör till sin storlek ligga mellan den
normala inkomsten av förvärvsarbete och det nödtorftiga understödet. Vid sjukdom i egentlig mening eller vid följderna av ett olycksfall erfordras utöver invalidpenningen bidrag till vårdkostnaden,
under vilk'en beteckning må för enkelhetens skull inbegrip.as proteser
och liknande. För en familj.eförsö'rjare tillkommer behovet av efter~
·levandeskydd, innebärande framför allt att änka och barn tillfö,rsäkras skäligt underhåll under barnens minderårighetstid.
Säkerställandet av det ovan skisserade fö.rsörj,ningsschernat kan
grundas på sparande eller på försäkrin.g. S'parkapitalet - in,dividenS
reser'vfond ~ har fördelen, att det är helt personligt, ieke b,ehöv~r
delas med andra och icke såsom försäkring frestar till missb·ruk.
Själv~jälp genom sparande blir effektiv dels i fråga om alla, slags
smä.rre rubbningar (t. ex. kortvarig sjukdom eller arbetslöshet), dels
i fråga om avlägset i framtiden up·p:konlmande invaliditet, främst
alltså fö,r älderdo'mens säkerställand~.
Självhjälp i försäkringens gestalt förutsätter, att de erforderliga
prestationerna verkligen äro färsäfkring'sbara. För att kunna bedö·ma
detta här man att uppmärksamma de olika posterna i försörjnings..:
schemat var för sig. Jag gö,r början med arbetslösheten. Jag har ut~
gått från att en tredelning skall ske av sj·älva kostnaderna· fö~ arbetslöshetsfallen; nämligen p'å staten, företagen och arbetstagarna. Arbetstagarnas egen kostnadsan,del kan under denna fö,rutsättning icke
bliva särdeles stor. Dre,n kan dä,rför gott täckas p'å spars.amhetens väg.
Ej helIet kan jag se nå.gra principiella sl{äl mot a.nvändning av för~
säkringsmetoden, o·m nämligen arbetslöshetspenningen avväges för~
siktigt i förhållande till inkomsten av förvärvsarbete. Emellertid bör
bemärkas, att faekfö,reningsmedlemmar lätt indragas i kamp' på arbetsmarknaden, som framkallar arbetslöshet. Den därigenom fö·ran~
ledda krigskostnaden får. naturligtvis icke vältras över på en försäkringskass·å. Svårigheten att draga gränsen mellan de olika slagen av
a.rbetslöshet talar naturligtvis fö·r att, i fråga'om organiserade arbetare, nuvarande ordning bibehålles, i det att det ekonomiska sä.ker~
ställandet sker hos faclrfö,reningen.
Sjukpenning till erforderlig höjd kan säkerligen tillförsäkras på
hållbar ekonomisk grundval. Men skola starkt fördyrande missbruk
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(i form av simulation eller aggravation) kunna undgås, är det ofrånkomligt att prestationerna elastiskt avpassas efter behovet. E,n stor
fara ligger därför i ,det ensidiga strävandet att nivellera och standardisera. Följden blir å ena sidan, att försäkring mot bagatellskador, som den försäkrade själv mycket väl kan bära, l{ommer att taga
ett stort utrymme, och å den andra att overförsäkring på en hel del
p'unkter uppkommer. D'et lilla man möjligen kan sp·ara i administrationskostnad genom uniformering får man betala dyrt genom enormt
stegra·de kostnader för kontroll och - trots all kpntroll - till följd
av utplundring från simulerande eller aggraverande försäkrades
sida. Av alldeles särskild vikt är, att dylika synpunkter beaktas, då
det en gång gäller att övergå från frivillig till obligatorisk sjukförsäkring.
Sjukvårdskostnad liksom också moderskap:shjälp ligga på gränsen
till de oförsäkringsbara prestationerna. Man står därför undrande,
huru anordningen i den svenska frivilliga sjukförsäkringen skall slå
ut. Det hade varit tryggare och troligen·även för samhället billigare
att i stället, såsom på visst läkarhåll p'åyrkats, utvidga rätten till
kostnadsfri läkar- och sjukvård. Här gäller det alltså ett hjälpbehov,
där socialisering synes b'öra givas företräde oavsett den' allmänna
ekonomiska grun,dåskådningen.
För efterleva.ndeskyddet är självhjälp genom försäkring alldeles
särskilt p·assande. Missbruk av' den art, som vålla bekymmer i arbetslöshets-, sjuk-, olycksfalls- och invaliditetsförsäkring, förekomma icke
oavsett försäkringens storlek. Någon annan anordning för denna
självhjälp än försäkring kan knap,past bliva tillrä.ckligt effektiv för
att över huvud ifrågasättas.
Invalidförsäkrimgen intar en medelställning mellan sjuk- och ålderdomsförsäkringen. I vilken utsträckning prestationen kan sägas vara
försäkringsbar toride i huvudsa,k redan vara klarlagd av framställ-:ningen rörande sjukförsäkringen utan att jag behöver uppehålla tiden med sp'eciella överväganden.
Innan jag övergår till åld'erd:mn.slör-säkringen, blir det nö,d'vändigt
att något behandla det försäkrin.gstekniska sp,ö-rsmålet. Frekvensen
av ekonomisk' invaliditet växer med levnadsåldern. I ungdomen och
den tidigare mannaåldern är denna tillväxt ringa för att vid hö'gre
ålder bliva allt mera progressiv och sluta med allmän~ fullständig
ålderdomsinvaliditet. En. försörjare vid unga åt måste. beakta. denna
omständighet. I sin budget har :han att. taxera posten fö,rtänksamhet
vida högre än som motsvarar den löp·ande risken. Självhjälp ·genonl
sparande måste sålunda' i väsentlig .mån bliva ett sp'arande för ålderns dagar. Vid försäkring sker motsva'rande sparande i form av
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avsättning till försäkringsfonden. Jag bortser då tills vidare från
möjligheten att tillä.mp·a genomsnittsavgifter utan fondbildning (det
s. k. fördelningssystemet), vilket system, strängt taget, endast är användbart vid obligatorisk försäkring. S'p'arandet för ålderdomen, di-.
rekt eller genom försäkring, måste ske i jättelik omfattning, om för..
sörjningsplanen skall kunna realiseras. Men även om så sker, måste
den del av försörjningsplanen, som hä.nför sig till en långt framskjuten tidpunkt, alltid bliva belläftad med stor ovisshet. Vem vågar
tvärsäkert påstå, att de försö,rjningsnormer, som vårt schema av i
dag uI?ptager, godtagas efter decennier' D'ärtill kommer att det är
mycket svårt att överblicka verkningarna av de enorma sparkapital,
som måste fonderas. Skulle månne oaktat jättefonderna den rä.ntefot,
p'å vilken vi grundat våra beräkningar, komma att hålla' Kunna
kapitalförluster undvikas ens genom de för när,rarande såsom »säkra»
betraktade placeringarna' Det kan icke komma i ·fråga att i kväll på
nytt up·prulla denna stora fråga. Med hänvisningen till fonderingsspörsmålet avser jag endast att stryka under den särskilt stora svårigheten att på ifrågavarande punkt säkra försörjningsschemat samt
faran av att sätta allt p·å ett kort. I stället böra, alla goda krafter
mobiliseras för detta ä.nda.mål. Folkp·ensioneringen intar enligt gällande lag en avvisande hållning mot alla försö,k att lösa ålderdomsförsörjningens p·roblem genom sparande eller privatförsäkring, i det
att dylik förtänksamhet straffas genom reduktion eller bortfalla,nde
av det s. k. pensionstillä.gget. Det är för övrigt icke endast den enskildes förtänksamhet det här gäller utan oekså företagens dispositioner
till tryggande av sina anställningshavare i fråga om ålderdomen och
i fråga om sjukdom, som leder till livsvarig arb'etsoförmåga.
Eftersom p·ensionering ~ vilken fOTm man än må .välja - dels är
mycket kostsam, dels som nämnt innesluter särskilda osäkerhetsmoment, har systemet med pensionstillägg, som ju tar sikte på nuet8
invalider och åldringar, en mycket stor betydelse. Pensionstilläggen
böra därför, i stället. för att vara ett tilHi.gg till en 'avgiftspension,
som nu betraktas som huvudprestation, utbyggas till en verklig
gru.ndplåt för hela pensionssystemet, gärna på den statliga avgiftspensionens be.kostnad. D'etta önskemål innebär först och främst, att
behovsprö,vningen sker efter princip·er, som icke motverka förtänksamhet och arb·etsgivares omsorger, och i andra han·d att pensionsbelop·pen åtminstone för vissa grupp·er av befolkningen bestä.mmas
högre än enligt gällande lag. Huru kostnaden f'ör en sådan socialiserad gr'undpeIisio'n bör finansieras - p'å skattevägen eller genom
försäkringsavgifter enligt fördelningssystemet - är i detta sammanhang mindre väsentligt.
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De resultat, till vilka mina överväganden fört, då det gäller säkerställande mot ekonomisk invaliditet över vår sa-mhälle~iga gränslinje,
torde kunna sammanfattas p:å följande sätt:
Skall man lagfästa skyldighet för den enskilde att 8äkerstä~la sin
försörjning i händelse av ekonomisk invaliditet, blir det nödvändigt
att staten svarar för vissa prestationer, som ieke på annan väg kunna
tillfredsställande tryggas, nämligen dels en på lämpligt sätt avvägd
grundpension, motsvarande nuvarande pensionstillägg, dels utsträckt
hjälp i en eller annan form med avseen,de p'å den dyrb,arare sjul{våtden, eventuellt också moderskapshjälp (motiven för moderskapshjäipen ligga som. bekant delvis utanför det ·ekonomiska området). Därmed är ju icke sagt, att sådan samhällshjälp- skall vara ~llmän. Tvärtom tala starka skäl fö-t att prestationens bredd minskas i syfte att
. den kan givas erforderlig höj,d, då samhällshjälp verkligen ä.r av nöden. Alla övriga prestationer ä.ro av beskaffenhet att kunna såkerställas genoiil sparande och försäkring. Under begrep·pet fö,rsäkring
skall därvid förstås enda·st sådan verksamhet, vars ekono'mi grundas
på de försäkrades avgifter under fullt ansvar för försäkringsanstalten, d. v. s. utan tanke p·å att statens un,derstö·d kan påkallas i fall av
ekonomiska svårigheter. Ett obetingat ansvar för ekonomien kan en
försäkringsanstalt dock icke övertaga med mindre fö'rsäkringsprestationerna elastiskt få ansluta sig till det individuella beho:vet av skydd
- utan hinder av lagfästad reglementarisk schablon. Det fö·rtjä,nar
att ytterligare understrykas, att motsvarande resultat näp-peligen
kan uppnås därigenom att staten bidrager till försäkringskostnaden
under krav på att försäkringens omfattning utsträckes till ifrågavarande icke försäkringsb-ara prestationer. Här gäller - om också
icke i lika påfallande grad som i fråga om arbetslöshetskostnaden att det allmännas understöd bör givas, icke i fo-rm aven pai'ticipering i de totala kostnaderna, utan genom utbrytning och bekostande
av vissa prestationer. Däremot blir sättet för finansieringen av sta-tens kostnader - genom personliga 'avgifter (== försäkringsskatt)
eller med skattemedel - av sekundär betydelse.
Jag går nu över till att behandla de motsvarande spörsmålen i
fråga om de kategorier samhällsmedborgare, som befinna sig ulnder
den samhälleliga gränslinjen. Gränslinjen tänktes dragen så, att för
individerna under densamma bleve utmärkande bristande kapa.citet
att uppbära hela ansvaret som självförsörjare. Under sådai1a fö,rhållanden skulle ingen vettig människa ----- förutsatt att frågan endast
gällde personer under gränslinjen - vilja söka lösningen för säkerställande mot -ekonomisk invaliditet på försäkringsvägen ä.n mindre
genom försäkringsplikt.
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I ett borgerligt samhälle söker man självf~llet att or,dna de sociala
omsorgerna efter selektiva metoder, så att en var hjälp'behövande' få:r
samhällshjälplen på det sätt och i den form, som passar just hans f.all.
Man kan utan all reservation påstå, att försäkringsformen icke är
ändamålsenlig ·under den samhälleliga gränslinjen. All försäkring
fordrar först oeh sist, att verkliga försäkringsavgifter erläggas och
icke ordnas genom understöd från det allmänna, något som måste
bliva förhållandet beträffande personer und~r gränslinjen. Att disku~
tera de olika välfärdsanordningar, so·m ~ i stället för socialförsäkring - böra komma i fråga hör icke till ä·m:p.et. Man kommer för
övrigt, utan att undersöka saken i detalj., knappast längre än till fr~"="
sen, att praktiken på detta område har att utnyttj:a den socialvetenskapliga tekniken oc.h att denna teknik fortlöpande måste modifjera·g
och utvecklas på basis av samhällets omgestaltning och på basis av
nya forskningsresultat.
SQm j.ag förut uttryckligen framhållit, existerar icke den antagna
samhälleliga gränslinjen. På sin höjd skulle man kunna utforma reg·
ler för ett ap·proximativt fastställande av densamma. Men detta skulle
innebära en klassificering av medborgarna i fuUgoda och undermåliga
- en brutalitet, som inke b;ör komma i fråga. Följaktligen ä.r man
ställd infö'r alternativet att antingen i en obligatorisk socialförsäkring medtaga även kategorier under gränslinjen med ofrå.nkomlig
verkan, att vissa försäkringsgrenar komma att ruineras p·å grund av
utbred·d,a missbruk och ej låta sig drivas med mindre upp·kommande
brist täckes av allmänna medel, eller också får man i den frimilliga,
subventionerade försäkringen söka sin räddning ur dilemman. Enligt det senare alternativet, den frivilliga försäkringen, kan försäkringsbarheten aven prestation prövas. från fall till fall och resultatet blir, ehuru i mjuka former, ett up·pdragande av den samhälleliga
gränslinjen mellan fö!rsäkringsbara och icke försäkringsb·ara personer. Denna effekt vinnes naturligen icke, om man i den sociala fri~
villiga försäkringen stip·ulerar rätt för en var att försäkra sig. I s.ådant fall kan det ekonomiska resultatet bliva t. o. m. ogynnsammare
än om försäkringen göres obligatorisk. Rätt i erforderlig utsträckning till riskprövning måste sålunda anses vara en oundgänglig
grundval för vissa fOTmer av frivillig försäkring. Man har heller icke
i socialfö!rsäkringslagstiftningen varit helt främmande för denna tankegång. Enligt fö,rordningen för ·~rkända sjukkassor t. ex. äger sjukkassa i fråga om sjukp·enning över 1 krona per dag inrymma i sina
stadgar bestämmelse, som tryggar att den gottgjorda sjukpenningen
kommer att stå i förnuftig relation· till den försäkra,des ekonomiska
förhållanden.
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Att p'ersoner under gränslinjen icke böra givas tillträde till den sociala försäkringen innebär naturligtvis icke, att de i ringare grad än
an,dra göras till föremål för samhällets omvårdnad, utan b,lott att den
sociala hjälpverksamheten bör organiseras efter andra linjer. Perso··
ner, som erhålla effektiv samhällshjälp p'å annat sätt än genom socialförsäkring, skola självfallet avstängas från den senare. Följaktligen ernås" i ,den mån sociala välfärdsanordningar och den sociala
hjälpverksamheten växa fram till effe-ktivitet, allt bättre förutsättning,ar för att man, utan fara för utbredda missb,ruk, skall kunna göra
den sociala försäkringen i sin helhet obligatorisk. D'et är ur denna
synp,unkt som nian kan säga, att den obligatoriska' försäkringen är
målet och att under väntetiden den ·frivilliga försäkringen gör
pionjärarbete.
Med skärpa har i det föregående betonats, att subventionering av
den sociala försäkringen helst bör ske på sådant sätt, att vissa bestäm·da prestationer, vilkas försäkringsbarhet kan ifrå.gasättas, bekostas av allmä,nna medel. Dårvid har jag i första rummet pekat på
kostnaden för den dyrbarare sjukvården, moderskapshjälp och en
grundplåt till ålders- och invalidpensionen. Det är då naturligt att
ställa frågan om icke motsvarande p-restanda också passa som ett led
i den sociala hjälpverksamheten und:er den s'amhälleliga gränslinjen.
Frågan torde utan vidare kunna bejakas beträffande de två första
rubrikerna ävensom beträffande den del av pensionen, som belöper
på så pass hög levnadsålder, att invaliditeten kan betraktas som absolut och obetingad. D'äremot blir faran för missbruk mycket stor i
fråga om invalidpensionen i inskränkt mening.
Inför uppgiften att behandla ett stort oeh vidlyftigt ä,mne i ett kort
inledningsföredrag har jag blivit nödsakad till så stark fö~enkling,
att framställningen p,å många punkter b!livit rent schematisk. Många
viktiga erfarenheter och vägande synpunkter hava av samma skäl
utelämnats i min argumentering, varfö,r den uppvi~ar stora blottor.
Men min avsikt har, såsom jag redan i inledningen antydde, icke varit
att advocera min egen uppfattning utan fastmera att giva uppslag
till en diskussion efter principiella linjer.
Till sist vill jag framhålla, att jag ingalunda förbisett, att man i
praktiken oupphörligt möter svårigheter, som icke kunnat förutses
och vilka påk,alla omedelb-ara åtgärder oavsett den principiella ekonomiska inställningen. Dylika spontana inflytelser göra, att den ekonomiska kursen alltid blir mer' 'eller mindre vinglig, särskilt under en
prövande ,depressionstid. Men det gäller att, trots avvikelser åt det
e.p.a och andra hållet, likväl kunna finna vägen mot uppställda mål.
Detta är ledarens konst och, j.ag vågar tillägga, icke alltför svåra
konst.
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Riksdagsman Bil Eriksson: Den .fråga som i kväll är fövemål för överläggningar torde bli föremål för diskussion under hela vår livstid. Vid
första påseende kan man tycka, att· den är relativt enkel, m·en med den
omförvandling av samhällets struktur, som ständigt fortgår, de ändrade ekonomiska förhållandena o. s. v. uppdyka ständigt nya problem
som måste lösas.
J ag vill först framhålla en synpunkt, som enligt mitt förmenande hittills blivit förbisedd i vårt land, och som i mångt och mycket är anledningen till de brister, som nu föreligga i fråga öm vår socialförsäkring,
och' det är, att socialförsäkringsfrågorna aldrig blivit behandlade i ett
sammanhang. Vi ha sökt genomföra sjukförsäkring, invaliditet.sförsäkring och· ålderdomsförsäkring utan att överblicka hela arbetsfältet och
utan att anpassa den ena försäkringsgrenen efter den andra. Nu synes
man emellertid ha fått blicken öpp·en för detta missförhållande. Jag tror
att alla som haft med de.ssa problem att göra, såväl försäkringsmatematici som de vilka deltagit i det praktiska arbetet, ha kommit till den uppfattningen, att det måste bli en ändring.
Den nya sjukför.säkringslagen har liksom allt mänskligt sina brister,
men tankegången vid utformningen av den nya lagstiftningen har varit,
att man skulle se sjukför.säkringen i förhållande till de andra försäkringsgrenarna och om möjligt skapa en organisation, på vilken man
sedan skulle kunna bygga vidare.
Jag skall icke nu yttra mig om arbetslösh,etsförsäkringen. Dr. Lundberg gick icke heller djupt in på den frågan utan berörde den endast rent
principiellt. Jag tror det hade varit en vinst åtminstone för oss lekmän
på försäkringsområdet om dr. Lundberg varit litet mera konkret i sin
framställning. :Men bakom hans framställning ~år väl anses stå det förslag, som utarbetats av den ·av Skattebetalarnas ·förening tillsatta kommitte, av vilken dr. LUJ;ldberg varit medlem, och som publicerats i en av
Skattebetalarnas förening utsänd broschyr.
En fråga, som varit uppe förut och som också funnit uttryck i den
ovannämnda broschyren, är det av överdirektör Laurin framförda
spörsmålet om.tvångssparande på annat sätt än genom försäkring. Det
ligger givetvis en hel del i denna tanke, m·en skall man vinna något
genom tvångssparande på annat sätt än genom försäkring, måste det
enligt min uppfattning medföra ett mycket stort förmynderskap över
individens förfoganderätt över sitt sparade kapital, i vilken form det än
blivit sparat. För min del skull,e jag tro, att denna tanke svårligen kan
realis·eras, och då återstår, såvitt jag förstår, när det gäller att säkerställa individen för ålderdomen genom tvångssparande, intet annat än
försäkringsvägen.
Jag är fullt ense med dr. Lundberg om att man i all socialförsäkringsverksamhet skall så långt det är möjligt försöka borteliminera möjligh·eten till missbruk. Det är A och O för en sådan verksamhet. I den nya
sjukförsäkringslagen har man verklig/en gjort allvarliga försök att· realisera detta önskemål. Jämför man förhållandena på den sociala sjukförsäkringens område nu mot vad de kommå att bli efter den nya lagens
genomförande torde detta icke kunna förnekas. Man har sålunda försökt
eliminera bort överförsäkring genom nya bestämmelser beträffande
dubbelfö.rsäkring för olycksfall i arbete. Hittills har det varit så, att
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dubbelförsäkring vid olycksfall i arbete är vanlig·en förekoIIlm~nde. I
fråga om försäkring för sjukdom i allmänhet är det emellertid - tyvärr
- så i vårt land, att det är så få sjukkassemedlemmar, som ha så stora
för.säkringar, att en extra försäkring vid sidan om sjukkassan spelar
någon roll. Risken för överförsäkring är så gott som pra,ktiskt taget
obefintlig, när man ,eliminerat bort den överförsäkring, som iQrekömmit vid olycksfallen i arbete.
I princip är jag som sagt fullt ense med dr. Lundberg. Det gäller bara
att icke ordna saken på sådant sätt, att h·ela försäkringen, vilken socialförsäkringsgren det än är fråga oUl, förlorar sitt värde. Man kan nämligen gå så långt i kontrollbestäromelser, att vitrdet av försäkringen försvinner.
När det gäller andra socialförsäkringsgrenar än sjukförsäkring, visar
nog den praktiska erfarenheten, att den försäkringsgren som det är
svårast att kontrollera är förtidsinvaliditeten. Det erbjuder nämligen
i många fall då det gäller medelålders personer stora vanskligheter att
fastställa, om och i vilk·en utsträckning invaliditet föreligger. Om man
förutsätter att förtidsinvaliditeten skall föregås av .ett faktiskt sjukdomstillstånd, äro kontrollmöjligheterna större, även om det möter svå!"
righeter även då, men om man som i vår svenska pensionsförsäkring
uppställer som villkor för invaliditetspension endast viss nedsa.tt arbetsförmåga, möter det mycket stora svårigh,eter att kunna fastställa invaliditetsgraden.
Om jag fattade dr. Lundberg rätt, så menade han, att vi borde försöka
komma fram till ett socialförsäkringssystem, som bygger på frivillighetens grund och som eg·entlig,en skulle bära sig på de egna avgifterna.
Denna försäkring iskulle subventioneras av staten, men subventionen
skulle vara starkt begränsad. Vidare skulle försäkringen vara avs,edd för
invaliditet men icke som ren ålderdomsförsäkring. J ag skall för min del
taga upp frågan endast från rent praktiska synpunkter. Mig förefaller
reson,emanget vara tärnligen verklighetsfrämmande. Det blir en försäkring - det är sant - men det blir icke en socialförsäkring, och försäkringen får icke förmåga att tränga ned till de lager av befolkningen, som
man i första hand vill nå genom en socialförsäkring. Det blir i stället ·en
försäkring för relativt burgna människor, för sådana som ha jämna
inkomster, som ha möjligh,eter att betala avgifter och som ha ordnad
livsföring och ordnad anställning. D-etta är också dr. Lundberg medveten om och han har därför angivit, att ett visst bottenskikt ick·e skall
försäkras, men i så fall blir också, såvitt jag kan förstå, hela anordningen misslyckad.
Vad är det nu som gör, att man vill komma fram till en annan hjälp åt
de fattigaste samhällsklasserna, åt dem som ha den minsta inkomsten',
åt dem som sträva och söka hålla sig uppe, m,en vilkas inkomster icke
räcka till för att de ,skola kunna lägga av något för framtiden~ Vad är
det som gör, att man vill ge dem en annan och bättre hjälp på ålderdomens och sjukdom,ens och nöd'ens dagar än den vanliga fattigvården~
J o, det är att man vill lyfta upp dem och ge dem en bättre ställning i
samhället än vad de få, om de nödgas gå till det allmänna och be om
hjälp av nåd. Man vill på detta sätt stärka deras självkänsla. Man vill
vinna, vad som ur samhällelig synpunkt är ytterligt värdefullt, själv-
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ständiga människor, som söka reda sig själva och som icke så snart den
första påfrestningen kommer genast gå till fattigvården. J ag skall icke
gå in på en del andra synpunkter, som jag skulle vara frestad att anföra
angående inkomstfördelningen i samhället o. s. V., vilket gör att man
från mina utgångspunkter har rätt att begära, att även människor i
svagare .ekonomisk ställning skola få en helt annorlunda avmätt försörjning, då sjukdom, arbetslöshet och ålderdom inträder, än, den som
kan ges av barmhärtighet.
Den frivilliga försäkringen har sin givna begränsning. Den når icke
så långt som den obligatoriska beroende på .ekonomiska förhållanden,
slöhet och likgiltighet med flera omständigheter. Vår frivilliga sjukkasserörelse har efter mer än fyrtio års arbet.e icke kommit längre än
till att omfatta 20 % av befolkningen över 16 år, och det måste väl ändå
sägas, att det är ett ganska dålfgt resultat av verksamheten. Skola vi
vinn·a något bestående och verkligt betydande resultat måste vi skapa
en försäkring som tar med även de hjälphehövande, som ha en så svag
ekonomisk ställning, att de icke kunna betala något väsentligt av de försäkringsavgifter, som ligga till grund för en frivillig försäkring av den
typ, som förutnämnda kommitt,erade syfta till.
Dr. Lundberg var icke inn·e på frågan om hur ålderdomsförsäkringen
skulle läggas, men jag antar, att han ansluter sig till kommittens förslag
även i denna punkt. Kommitten tänker sig en frivillig försäkring, i vilken det skulle skymta som ett framtidsmål att erhålla ålderspension vid
fyllda 75 år. Naturligtvis kan man göra upp ett förslag, som är mycket
elegant försäkringstekniskt sett och som kommer att ekonomiskt bära
sig, men det är icke nog med att göra upp förslag, man måste också ha
förvissning om att detsamma får betydelse i sin praktiska tillämpning.
Tror emellertid någon av de närvarande, att även om den nuvarande
kristidsbetonade arbetslösheten, som vi alla hoppas, snart skulle upphöra,
man likväl icke för en mycket lång tid framåt måste räkna m,ed att det för
industriarbetarna skall bliva nästan omöjligt att erhålla arbete €fter 65
års ålder~ Hur skulle det då vara möjligt att det skulle locka dem, som ha
ekonomisk möjlighet att betala, att vara med om en frivillig försäkring,
när de icke få pension annat än om de bliva fullständigt arbetsodugliga
eller då de uppnått 75 års ålder~ Det är fullständigt omöjligt. Ett sådant
förslag har ingen hållbar grund vare sig ur folkpsykologiska eller
behovssynpunkter.
Den ·ekonomiska frågan är naturligtvis den svåraste. Hur skall man
finansiera försäkringen ~ Dr. Lundberg gick inte närmare in på fonderingsfrågan. J ag skall för min del erkänna, att jag i denna fråga delvis
kommit till'en annan uppfattning än jag haft tidigare. Jag har förut vid
diskussionerna i föreningen om denna fråga försvarat en försäkring
med långt gående fondering, men jag har nu kommit till den uppfattningen, att fonderingen bör ske i begränsad omfattning. D,enna ändrade
uppfattning grundar jag emellertid icke på de skäl, som ha anförts av
kommitten, utan den bygger på helt andra skäl.
För det första är det tveksamt om den nu levande generationen förmår
att samla pengar för sin egen pensionering samtidigt med att den på ett
mera effektivt sätt skall försörja de nuvarande åldringarna. Diet skulle
vara möjligt att fortsätta med fonderingen enligt pensionsförsäkrings9 -
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lagens principer om man en·dast tänkte .på framtiden. Denna väg är
-emellertid enligt min mening oframkomlig. Vad de breda samhällslagren
nu önska är icke, att det skall.samlas pengar för att den del av befolkningen, som nu tillhör de arbetskraftiga åldrarna skall erhålla ålderspension. Vad man tänk-er på är vad som kan göras för dem, som nu äro
gamla och behöva pension. Ma.n komm·er icke förbi detta problem, och
orkar man icke med bägge delarna, har jag svårt att se, hur det skall
varå möjligt att fortsätta med fonderingen.
Ett annat .betydelsefullt skäl är, att vi icke veta något om penningvärdet i framtiden. För min del tror jag icke, att det skulle visa sig
komma att möta svårigheter att placera en fond på två, tre eller flera
miljarder, ty samtidigt som fonden växer, fortsätter också samhällets
ekonomiska utveckling. J ag tror icke, att vi behöva ha några bekymmer
för den saken, ehuru detta tycks vara det egentliga bekymret på vissa
håll. Nej, det är ett annat bekymmer, som är allvarligare, och det är
ovissheten om vad de medel som äro placerade i denna fond i framtiden
komma att vara värda.
Dessa båda skäl synas mig tala för, att man måste taga i övervägande,
om icke en del av de försäkrades pensionsavgifter bör användas för
dag-ens behov.
Det är möjligt att man, för åstadkommande aven effektiv socialförsäkring av de försäkrade bör taga upp ganska stora avgifter. J ag tror
också, att man under vissa omständigheter kan göra det, men det, som
'möter svårigheter, är själva indrivningssystemet. Kunde man inkassera
avgifterna veckovis under året, så skulle man även av relativt ekono. miskt svaga befolkningsgrupper kunna taga 'ut ganska betydande avgifter, men att indriva avgiften vid ett eller två tillfällen under året är
myck,et betungande.
J ag talade förut om hur svårt det är att pröva invaliditeten. I ett väl
genomtänkt försäkrin·gssystem finge man nog ansluta förtidsinvaliditeten direkt till ,sjukförsäkringen, så att inga andra betraktades SåSOlll
förtidsinvalider än de, som under längr,e tid varit sjuka och fortfarande
äro arbetsoförmögna .som följd av sjukdomien. Vid en viss ålder skulle
ålderdomspensionering inträda utan invaliditetsprövning. Genom ett
sådant system skulle man också kunna tänka sig - jag förutsätt,er här
en obligatorisk försäkring - att man finansierade sjuk- och invaliditetsförsäkringen så gott som uteslutande på de försäkrades egna avgifter
och i gengäld finansierade ålderdomspensioneringen, liksom i D-anmark,
genom anslag från staten och kommunerna. Skall man taga ut avgifter
av de försäkrade, är det ganska likgiltigt, om avgifterna betalas för
sjukförsäkring, för invaliditetsförsäkring eller för ålderdomsförsäkring.
Var och en får ju ändå betala en viss avgift, beroende på vederbörandes
ekonomiska ställning. Jag är medveten om att denna tank'e ,stöter på ett
starkt motstånd, men jag tror, att det skulle vara möjligt att gå den
vägen.
.
Däremot tror jag icke det är möjligt att genomföra en frivillig försäkring med sådan-a avgift,er, att försäkring'en i stort sett kan bäras av
dessa. Man får i så fall endast med en mindre del av samhällets medlemmar, och man får icke med de breda folklagren.
För min del har jag nu den uppfattning,en, att vi ha råd och möjlighet
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att skaffa pengar till en något så när hygglig socialförsäkring. Jag tror,
att vi ha sådana resurser, kanhända icke i år, kanhända icke nästa år,
men jag tror, att vi kunna skapa dem.
Vad sär.skilt beträffar ålderdomsförsäkringen skulle jag vilja be dr.
Lundberg och hans medkommitterade, att gå ut till folket och höra vad
som i allmänhet är det största bekymret för arbetare i medelåldern. Vad
som särskilt bekymrar dem är, hur det skall bli på deras ålderdom och
vad de då skola l,eva av. De säga, att vi kunna icke spara, därför att våra
inkomster äro för små, vi kunna icke genom frivillig försäkring skaffa
oss någon hjälp, och måste vi då komma på fattighuset~ Det är detta,
som är det stora bekymret för de breda folklagr,en. Det är min bestämda
uppfattning, att ett av våra dagars allvarligaste problem är att finna
utvägar för en ålderdomsförsörjning i försäkrings- eller pensioneringsform, som ger de gamla' möjlighet att leva ett något så när drägligt liv,
och jag tror icke, att detta går på den frivilliga försäkringens väg.

Överdirektör P.. J.. G.. Laurin: D-å jag blivit direkt apostroferad av den
föregående talar,en, ans'er jag mig böra med några ord bemöta honom.
Enligt min uppfattning är den betänkligaste aspekten på frågan den, att
vi ha att vänta mycket större svårigheter i framtiden att försörja de
gamla än vi nu ha, därför att åldringarnas antal om några deeennier
kommer att utgöra en mycket större procent av den aktiva befolkningen
än vad nu är fallet. Det är därför ingalunda säkert, att den försörjning,
som Jsamhället och enskilda nu ge åldringarna, kan ges dem även om
några decennier, såvida icke nationalinkomsten skulle ökas vä.sentligt.
För närvarande ser det emellertid ingalunda ut, som OIll; man hade att
vänta ,en sådan rask utveckling av nationalinkomsten, som vi haft under
de föregående decennierna.
,Skall lika god ·eller bättre ålderdomsförsörjning tryggas, kan det,
såvitt jag k.an se, ,ej ske på annat sätt, än att den framtida fördelningen
av nationalinkomsten, speciellt av räntor på det i näringslivet investerade kapitalet, så ändras, att de breda lagrens åldringar få väsentligt
större andel därav än nu. Näringslivet behöver kapital och kan icke få
det utan att betala ränta. Man bör ordna det så, att dessa räntor i allt
mera växande grad komma de breda lagrens åldringar och invalider till
godo. Detta .åstadkommes, om man inför spartvång och sparmedlens reserverande för ålderdomen. De sparmedel, som samlas, måste inv'est·eras
i näringslivet, och räntorn,a på de inv,esterade sparm'edlen tillfalla sedan
de breda lagrens åldringar i stället för andra kapitalägare. Näringslivets
ränteutgifter ökas ej härigenom, m,en åldringarna,s behov av u,nderstöd
(av det allmänna eller av enskilda) minskais, så att näringsliv·eis samrnan'rlagda belastning för räntor och ålderdomsunderstöd minskas. Jag kan
icke' se, att man på något vis kan vederlägga detta. Och detta är det samband mellan fondering'ens nödvändighet och önskvärdheten aven mera
effektiv folkpensionering, som efterlystes vid Nationalekonomiska föreningens Isenaste behandling av detta ämne.
Att, såsom nu sker, fordra sparande även av de lägsta inkomsttagare,
ja, av dem som icke hava någon inkomst alls, synes mig orimligt. En
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viss inkomstgräns bör bestämmas, under vilken spartvång ej skall finnas. Det kommer då att till varj.e tid finnas många arbetsföra, som äro
under denna gräns. Av dessa komma en del kanske aldrig upp till inkomstgränsen, andra komma att vara än över, än under densamma.
Systemets effektivitet komm·er att vara bero,ende av hur gränsen bestämmes och av det belopp, som det ålägges dem att spara som äro över densamma. I sistnämnda avseende vill jag anföra, att statstjänare i alla
grader (även de lägsta) äro förpliktade att för sin pension'ering avstå
från minst 5 % av sina löneinkomster. Detta synes mig giva en anvisning i fråga om storlek-en av det sparande, som kan och bör åläggas. Vid
sådant sparande komma de, som vid unga år kommit över gräns'en och
stanna där under ett eller annat decennium, att hava sparat ett kapital,
som kan -beräknas vara tillräckligt för nödtorftig försörjning på ålderdom'en. Den som sparat så mycket, bör därefter vara fri från spartvånget. Vad kontrollen av att sparplikten fullgöre.s beträffar, som den
föregående talaren berörde och som han ansåg vara ,en mycket svårlöst
fråga, så har jag sökt visa, att den utan större svårighet kan ordnas,
men det skulle bliva för långt att här redogöra för mitt förslag i den
delen.
Ifråga om sparmedlens förvaltning är jag av samma mening som
många andra, att det icke är lämpligt att ha de stora belopp, som det
här skulle bli fråga om, samlade i en fond under statens förvaltning.
Bl. a. av detta skäl har jag kommit med det förslaget, att sparandet
skulle få ske under andra former än genom inbetalning av avgifter till
en statlig försäkringsanstalt. D,et bör få ske genom försäkring i vilken
godkänd försäkringsanstalt som hellst. Det bör även kunna få ske i
annan form än försäkring, exempelvis genom insättning i bank på spärrad räkning. Även vissa andra form-er för sparandet böra vara tillåtna,
m·en jag går ej här in därpå.
D'en föregående talaren ansåg mitt förslag vara synnerligen opraktiskt, då det skulle innebära, att den ensktlde skulle sättas under ett olidligt förmJrnderskap. Han skulle icke få använda sina sparmedel som han
ville, utan han skulle vara bunden av vissa föreskrifter för deras användning. Jag skulle då vilja fråga talaren: Om staten ålägger enskilda att
spara genom att betala försäkringsavgifter till pensionsstyrels;en, är det
icke också ett förmynderskap~ Berövas han icke även då - och i högre
grad än enligt mitt för.slag -:- sin förfoganderätt över sparmedlen~
Enligt mitt förslag skulle den enskilde av staten förpliktas till visst sp,arande, men han skulle inom ramen av vissa föreskrifter själv få välja
sättet för detta och för sparmedlens placering,
J ag vill slutligen nämna, att jag tänkt mig, att den enskilde skall
kunna i viss ordning få äga rätt att använda sina sparmedel, om han
före ålderdomen drabbas av långvarig arbetslöshet eller långvarig sjukdom eller invaliditet. Detta medför en väsentlig minskning av det kapital, som kommer att samlas för ålderdomen och minskar sålunda sparandets effektivitet för ålderdomsförsörjningen. Men det är orimligt att
begära av den enskild,e, att han skall spara 'för sin ålderdom, men icke
låta honom åtnjuta någon fördel av sitt sparande, ifall han tidigare
genom arbetslöshet, sjukdom eller invaliditet blir ur stånd att försörja
sig. Därför måste sparkapital·et äv-en få användas i sådana fall.
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Fil. dr. T_ G_ Jerneman: Några av de utgångspunkter, som överdirektör
Laurin drog upp såsom inledning till sitt anförande, ha uppkallat mig
att säga några ord för att framhålla några synpunkter, som kanske delvis äro nya och som kanske också innebära, att jag här kastar ut en
brandfackla. Det har ju varit tämlig-en gamla synpunkter, som här ha
framhållits både av dr. Lundberg, av riksdagsman Bernhard Eriksson
och av överdirektör Laurin, ehuru de naturligtvis äro mycket tänkvärda
även i dessa dagar. En fråga, Isom man emellertid bör uppställa, när man
diskuterar dessa saker är, huruvida de gamla nationalekonomiska förutsättningarna alltjämt gälla. Vi ha ju för närvarande ingen vidare
varuknapphet utom just på organisationsområdet. Organisationen är ju
alltför dålig och alltför knapp. I övrigt råder i stort sett varuöverflöd.
Vi ha emellertid en betydandearbet,slöshet, och man har uppställt alla
möjliga förklaringar till densamma. Något direkt svar på frågan varför vi ha arbetslöshet har dock icke kunnat givas, utan man har endast
kunnat uppvisa en hel rad omständigheter, som ha utövat sin inverkan.
Bland dessa skall jag he att få erinra om en, som kanske kan vara att
taga fasta på.
Vi ha sedan 1910 ökat det relativa antalet personer i åldrarIla 15-65 år
högst betydligt. Proportionen h,ar ökats från 60 % år 1910 till bortåt 66 %
nu, och enligt de beräkningar, som ha utförts av 1928 års pensionsförsäkringskommitte, är det myck'et tänkbart, att antalet person,er i dessa åldrar, 15-65 år, om något årtionde kommer att utgöra 69 % av hela befolkningen. Antalet arbetsföra armar har sålunda relativt sett ökats med ett
ganska stort procenttal. Man kan naturligtvis under sådana förhållanden fråga sig, om icke denna ökning av d·e arbetsföra armarnas antal
- giv,etvis jämte en hel del andra omständigheter såsom rationalisering
o. dyl. - varit en mycket starkt bidragande orsak till den arbetslöshet,
som vi ha. Förhållandet är för övrigt likartat över hela världen.
Denna utveckling berör även en annan sak, som närmare angår vad
överdirektör Laurin yttrade. Det är självklart, att man kan icke få en
sådan ökning .av det relativa antalet arbetsföra, om man icke samtidigt
har 'en minskning' av de passivas antal. Överdirektör Laurin framhöll,
att vi ha att vänta en ökning av det relativa antalet åldringar, men jag
vill påpeka, att vi ha samtidigt också en ännu kraftigare mJ.nskning av
de unga passiva, sålunda av dem som äro under 15 år. Var och en av
dessa kostar nog både samhället och den enskilde lika mycket som varje
åldring. Det är ganska lätt att med en öyerslagsberäkning komma till
detta r,esultat, och frågan är väl, huruvida icke i själva verket, om man
räknar med skolkostnader o. dYl., de unga kosta mera än de gamla. En
del personer, som de arbetsföra hittills haft att försörja, komma sålunda
efterhand att falla bort. De nyss anförda siffrorna, som här.stamma från
1928 års pensionsförsäkringskommitte, visa att för åtskillig tid framåt
kommer den proportion, som jag förut nämnde, att stå sig. Då alltså
vissa samhällets konsumtionsenheter, främst de unga och de gamla,
minskas i förhållande till produktionsenheterna, blir frågan den, om
man icke får lov att för.söka avhjälpa arbetslösheten'genom att låta det
decimerade antalet konsumtionsenheter konsumera litet mera. Man
måste också angripa en hel rad andra omständigheter, som jag här saknar anledning att gå närmare in på.
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D'et förefaller mig alltså under dessa förhållanden ganska' naturligt,
att man tänker sig att i första hand låta de gamla få det litet bättre.
Jag tror icke alls på dessa skräckmålningar, Isom här ha dragits upp av
många nationalekonomer strax efter det 1928 ,års pensionsförsäkringskommittes betänkande kom ut. Det kommer i själva verk,et icke att möta
några större svårigh'eter för samhället att försörja sina pas,siva medlemmar, ty de passivas antal minskas relativt de aktivas. Jag talar här
h,ela tiden om de passiva som en grupp, d. v. s. barn och åldringar tillsammans.
Jag har varit en ,smula långrandig i denna utläggning, men jag tror,
att man skulle kunna formulera den satsen åtminstone på försök, att här
måste vi slösa litet med försörjningsmedlen för samhällets passiva m,edlemmar för att lätta på varuöverflödet och därmed på arbetslösheten.
Det är alltså tvärtemot vad som annar,s brukar sägas. Jag har med detta
icke slagit fötterna undan överdirektör Laurins synpunkter - de ha
för övrigt mitt fulla gillande - men jag tror icke, att man skall vara
alltför rädd för på väggen uppmålade spök,en. De försvinna sannolikt.
Svårigheterna äro icke så mycket av ekonomisk natur som av tekniskfinansiell natur.' Den största svårigheten ligg,er sålunda i att finna .sättet att få ut pengarna. D'et skulle vara ofantligt mycket att säga om den
frågan, men tiden förslår ick!e.
Innan jag lämnar talarstolen skulle jag dock vilja framhålla något om
den nuvarande pensionsförsäkringen och fondbildningen. Hittills har
endast en relativt blygsam fondbildning ägt rum, och av de skäl, som
tidigar:e ha framhållits, bör man tänka sig för" innan man ökar densamma, d. v. s. innan man ökar avgifterna. Det har sagts många gånger,
att fondbildningen medför svårigheter och olägenheter, men den medför
icke uteslutande olägenheter. Den har nog också medfört ganska goda
resultat. Jag tror, att även om det icke är n'Ödvändi'gt, att staten skaffar
sig fondbildning i samband med socialförsäkringen, så är det dock ganska nyttigt. För att icke den av staten uppburna pensionsförsäkringen
skall lämna till synes sämr'e resultat än den av enskilda företagare omhänderhavda måste pensionerna nämligen beräknas efter försäkringste'kniska formler, som förutsätta fondbildning. Härmed är det ju icke
sagt att denna fondbildning med nödvändighet hehöver explicit äga rum.
Men när man ändå måste ha vissa fondbildningsnormer, är det kanske
lika bra att staten också verkställer fondering i samband med socialförsäkringen. All annan fondbildning av betydenh'et ligger ju hos försäkringsbolag och banker, och med den kartellbildningstendens, som
förefinnes, kan det lätt bli ganska dyrt för det allmänna, d. v. s. för staten, för kommuner o. ,s. v. att få det för den samhälleliga driften nödvändiga kapitalet. De kapitalinvesteringar, som under de sista 20 åren
skett för stat och kommun, ha sannolikt gått till ett par miljarder. Om
vi såsom ett tankeexperiment säga, att pensionsförsäkringsfondens tillvaro har nedpressat räntan med 1 %, så har detta medfört, att man här
fått åtskilliga tiotal miljoner i ett slags besparing. Var denna hamnat
vet man icke, men populärt sagt kan man säga, att den varit ,en vinst
för allmänheten och de breda lagren.
D,et ligger för övrigt icke blott försäkringstekniska och nationalekonomiska problem bakom det stora problemet, som här har upptagits till
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behandling, vilket riksdag,sman Eriksson också erinrat om. Det gäller i
stor utsträckning också organisatoriska problem. Det är nästan så, att
det organisatoriska problemet är det, som gö.r sig starkast gällande och
som är svårast att hemästra.
En socialförsäkring måste bl. a. tjänstgöra som en kostnadsutjämnande
faktor, vilket också dr. Hagström framhållit i sin lilla broschyr.
Se vi ifråga om denna del av org~anisationsproblemet exempelvis på
det Isocialförsäkringsområde, som just nu föreligger till behandling, nämligen arhetslöshetsförsäkringen, så finna vi, att just behov.et av utjämning är nu mycket stort icke blott individerna emellan utan även kommun·erna emellan. För min del tror jag, att den ordning, som vi nu ha,
att låta kommun,erna i stort sett ensamma och isolerade bär.a den tunga
bördan för arbetslösheten, är oerhört dyrbar för vårt folkhushåll. Socialförsäkringen måste därför ,ses äv,en mot bakgrunden av den ekonomiska
utjämning, som den kan ge. Naturligtvis kan en sådan utjämning ske
även på ,annat sätt än genom den traditionella försäkringsformen. Jag
skulle ungefär som dr. Hagström vilja säga, att all utjämning av för
starkt hopade kostnader, av topprisk·er, all utjämning som ,sker för
sådana risker och kostnader och, som ha en social innebörd, allt detta
kan man kalla för socialförsäkring även om den icke har den v,edertagna
försäkringsform·en. Man får då ett mycket vidsträckt hegTepp för socialförsäkringen, som inrymm-er även en hel del anordningar t. o. m. av
under1stöds karaktär, men eftersom det gäller en organiserad utjämningsverksamhet, kunna även dessa med litet god vilja kallas för socialförsäkring. Man har därför i detta sammanhang all anledning att erinra
sig, att socialförsäkrin.g och vanlig försäkri1lg bjuda på många och stora
olikh-eter. J ag säger icke detta för att på något sätt förklena de herrar,
som gjort utredningen åt Skattehetalarnas förening, utan jag har endast
velat framhålla, att det är icke alls säkert, att en vanlig försäkringsman,
hur noggrann och objektiv han än försöker vara, när han söker sätta
sig in i socialförsäkring~förhållanden, bara därför att han är en god försäkringsman kan se alla de svårigheter och alla de fallgropar och alla
de sidor av saken, som socialförsäkringsproblemet -erbjuder. På detta
område komma en hel del särskilda omständigheter till, som icke äro av
vanlig~ försäkringstekllisk eller försäkrillgsekonomisk natur.
Fil. lic. L" Akselsson: När man hörd'e riksdagman Erikssons anförande
kunde man icke undgå att ryckas med. Han talar ur hjärtat och även till
hjärtat, och man kan icke .undgå att fångas. Han är på sätt och vis den
varmhjärtade problemställaren, som anger de samhällsproblenl, som äro
att lösa, och när skiljaktiga meningar uppträda, anser han sig, kanske
m'ed rätta, kunna förebrå sIn motpart att vara en litet väl kallsinnig
räknemästare, som ,enbart på det intellektuella planet försöker lö,sa de
problem, som för honom - och för oss alla - bottna ganska djupt i en
känsla för vad som skulle vara socialt önskvärt. Jag tror, att man där
har en differens, men jag skall ick·e gå närmare in på att diskutera den
fråg.an. J ag vill endast försöka fixera en central punkt, där jag tror, att
det sticker.
Det gäller enligt min mening huvudtesen att man, när man vill lösa
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socialförsäkringsproblem·et, måste hålla i sär å ena sidan vad som är
samhällsunderstöd och å andra sidan vad som är socialförsäkringsverksamhet. Den utredning~ som vi ha framlagt, har ju tryckt ganska starkt
på denna punkt, att försäkringsverksamh·eten måste renodlas för sig
under sina betingelser såsom en fristående ekonomisk verksamhet. Det
förefaller mig, som om riksdagsman Eriksson på detta svarar ungefär
följande: »Nej, denn'a särskillnad mellan understöd oeh försäkring kan
icke komma i fråga, därför att då kommer man icke fram till de resultat, som man önskar uppnå. Gör man en socialförsäkring, som är uppbyggd på ekonomiskt riktiga grunder, så lyckas man endast försäkra
och förbättra villkoren för de jämförelsevis bäst ställda grupperna i
samhället.» Detta är riktigt, ty så blir det faktiskt. »Men», säger h·err
Eriksson, »det är icke det resultatet vi vilja ha. Vi måste komma fram
till folkets djupa lager, och därför måste vi lägga det hela på en annan
basis, och därför måste vi göra denna ~ombination av försäkringsverksamhet och samhälleligt understöd, som man från annat håll icke vill ha.»
Jag skall för min del icke gå in på en diskussion av detta problem. Jag
har endast trott, att det kunde vara lämpligt att framhålla, att det är på
den punkten, som det sticker i denna fråga, huruvida man vill hålla i sär
försäkringsverksamheten såsom en i och för sig ekonomiskt handhavd
rörelse eller om man anser, att den skall smälta samman med understödsverksamheten. Jag kan dock icke underlåta att säga för min del,
att jag har mycket svårt att se, hur man skall kunna sköta vare .sig den
ena eller andra saken, om man icke klarar ut dem var för sig. J ag tror
över huvud taget icke mycket på handlande här i världen i stora oerhört
kinkiga problem, om man icke verkligen benar upp klart det ena från
det andra. En sammanblandad verksamhet tror jag i längden måste bli
omöjlig att upprätthålla.
Fil. lic. IJI Laurin: I likhet med varje väluppfostrad deltagare i en diskussion had'e jag naturligtvis icke heller från början tänkt yttra mig,
men även heträffande mig gäller detsamma som om flera av de föregående talarna, att jag blivit uppkallad av riksdagsman Bernhard Erikssons anförande.
Jag skall i likhet med dr. Akselsson be att få fastslå, att riksdagsman
Eriksson ansåg, att onl ,bottenskiktet i samhället icke kom med i en
socialförsäkring, så var den misslyckad. Han uttryckte sig så kateg'oriskt. Det mest väsentliga hos en lyckad socialförsäkring skulle alltså
vara, att den tog med hela bottenskiktet i samhället. Detta är emellertid
-- det tror jag man kan fastslå - detsamma som att säga, att en sjukförsäkring är misslyckad, såvida icke de redan Isjuka äro med, en invalidit.etsförsäkring är misslyckad, såvida icke de redan invalida äro med,
en arbetslöshetsförsäkring är miss13T ckad, om icke de redan arhetslö~a
äro med, och en livförsäkring är misslyckad, om icke de redan avlidna
äro med. Är det icke ändå abderitiskt att driva en sådan tes och är det
icke i stället rimligt, icke blott med hänsyn till vanligt språkbruk utan
också av djupare skäl, att här verkligen göra en klyvning, när en sådan
ändå ligger i sakens 'egen natur~ Försäkringens uppgift är icke att vara
en välgörenhetsanstalt eller en understödsform. De ,sociala välfärdsanordningarna ha sin mycket betydande uppgift, men försäkringsrörel-

~125

EKONOMISKA . SYNPUNKTER PÅ SOCIALFÖRSÄKRINGSPROBLEMET

s'en har en annan'uppgift, nämligen att otganisera~. föttänksamh·eten:hos
dem, som icke ha ett aktuellt behov av hjälp men som kunna komma :att
·få det.
Riksd'agsman Eriksson·frågade, om vi:som skrivit det.av.honQm;omnämnda diskussionsinlägget tJ;o, att, det skall vara möjligt: att lock'a: folk
m·ed en pensionsförsäkring, när man icke tned"säkerhet;skulle få pension
förrän vid 75 års ålder,'·vilken gräns··vi:för,stagsvis'nämnt..Jag ber då~ått
få· erinra om, "att· syftet·: Ined detta~u:ppskov aV'd:en'obetin~ade .pensio.nsåldern' var från v:år :sida,',Yilket· o.ckså· uttr·ycklig:en ;framhållits, .att :försäkringens prestationer i främsta· rumm-et .' sk·ulle.komma .dem· till ;godo,
som behöva' det, :d. v. s. dem,' som' verklig.en .aro .invalida, .oeh .detta ;därför att man: då skulle· kunna: ge dem .så .myc.k:et mera.· Den mots'atta
.ståndpunkten innebär ingenting' annat' än· 'att' man· ;$kall. ge pension ~l'ubb
och stubb från· en lägre ålder;även om vederbörande icke·på.något s'ätt
k·an anses ·vara inv·alid och-ur stånd att försörja -:sig,. och fastän m·an· .då
ick·e·~an!ge lik'a:lnycket åt 'dem, som·verkligen:beh.öva hjälp.
'Den ärade talaren ,hänvisade .i·detta :s·ammanh:ang' tlll~de:akuta. förhålland;ena 'med -den rådand·e·:.stora :.arbetslösheten och framhöll, :.att det ~'är
omöjligt~attJfå arbete :efter'65:'åns åld-er.,Jag-vill därvldlag:endast'erinr..a
om att vi i vår broschyr uttryckligen sagt ifrån,~!rltt det:rtuv~arandes~6te~1'11et ','med "pensionstillägg ,jllst .·av detta skäl;' hör bi.behållas,. Jåt vara: att
·det behöver i hög grad, moderniseras· och; eff-ektiviseras.
Dr. ;Lundbergville ·i·början av sitt inledningsföredrag uppställa ·ett
starkt samband mellan inställningen till socialförsäkringen"och den allmänna ~samhällsekonomiska.grundåskådningen
. :-Det skulledä~för kunna
tänkas, att vad vi här. lyssnade till från :riksdagsIQ'an .Eriks·.sons·.-sida.just
var .en :e~ponent~för . en-annan ,grundåskådning, .nämllgen·, den ,-som :syftar
till planhushållning. Jag· tror: emellertid .för .min· del ick·e, (att en ,sådan
tolkning är riktig. Perso'nligen är jag .övertygad, om att det inom det
socialdemokratiska lägret finns' verksamma element, som: kanske ,äro
mindre bundna av· sin föregående'verksamh.etipå detta områdeoch·-därför mindre' dogmatiska och. som i anledning .därav .m·ycket väl kunna
närma sig den grunduppfattning, som· dr. 'Lundberg: här 'har givit .uttryck åt.. Jag ogillar därför· bestämt den .ut.gängspunkt, som dr. Lundberg.här anförde, att .en skiftande .uppfattning i. fråga om d.en.samh-ällsekonomiska .åskådningen måste avsp·egla sig ··även.i .fråga om ·.inställ..
.ningen till socialför.säkringen. Jag är tvärtom ,övertygad om,' att det .på
.ömse sidor finns ·klokt folk, som mycket ·väl· kunna. närma sig ·varandra,
bara' de utgå ifrån att det. gäller att tillvarataga de :faktiska resursernaoch skapa ·en socialförsäkring, som lämpar. sig för det samhälle, vari ·vi
leva, och som sedan också kan anpassas ··successivt .till en ·annan .samhällstyp, om man så önskar, men som icke ,från början är gjord efter
den senares mönster o'ch 'därigenom verkar som en påle i kött'et på.&amhället.
t

I

i·

;'

Riksdagsman:B.. ·Erikeson: :Då flera av 'de .föregående talarna . riktat -'sig
direkt mot mig, skall jag ·be att -få .säga ytterligare' några ord.
J ag. vill' först säga överdirektör . Laurin, att. jag ·m'åhända i viss' mån
missförstått själva utgångspunkten för han.s tankegång. Jag vill villigt
.medge, att ~maIi kan också tänka sig :andra former. för' spurande:än ;för..
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säkring. Vad jag på den punkten yttrade var alltså ett öv,erord från
min sida.
Vad jag icke alls kan förstå är, att man här velat göra gällande, att
min uppfattning skulle strida' mot den borgerliga samhällsuppfattningen. Skulle jag lägga upp ett förslag till folkpensionering, som utginge från socialistiska synpunkter, så skull,e det nog se ut på ett annat
sätt. För min del har jag den uppfattningen, att folkpensionering och
sjukförsäkring harmoniera så väl med en god borgerlig åskådning som
något kan göra. Jag har verkligen också den uppfattningen att man även
inom borgerliga läg,er vill hjälpa de fattiga och sjuka. J ag hade icke
trott, att vad jag yttrade skulle kunna betraktas som en motsats till den
borgerliga åskådningen. D,et är som bekant Bismarck, som först genom..
förde socialförsäkring i Tyskland och jag skulle icke alls ha något emot
om man i likhet med honom' lad,e kostnaderna för försäkringen av de
löneanställda på arbetsgivarna. Vi kunna visst lyfta öv·er bördan från
stat och kommun och lägga den på arbetsgivarna, om det är smakligare.
Den tyska ålderdomsförsäkringen lägger 50 % på arbetsgivarna och
50 % på arbetarna och staten bidrar bara med ren bagatell. Vill arbetsgivarna vara med, och ordna det så-för arbetarna, tror jag icke socialdemokraterna skola säga nej.
Nu tror jag för min del icke, att det härvidlag är fråga om borgerlig
eller socialistisk åskådning, ty jag tror, att skulle man s,e saken rent
socialistiskt, så skulle man säga, att socialförsäkringen konserverar det
borgerliga samhället.
Möjligen har jag missuppfattat 'det förslag, som kommit fram genom
Skattebetalarnas förening, men jag har fattat d·et så, att den frivilliga
försäkring, som där är skisserad, skulle knappast ha någon statssubvention utan skulle bära sig på sina egna avgifter. Då frågar jag emellertid:
Vari ligger då socialförsäkringen~ D,et blir icke Isociaiförsäkring utan
privatförsäkring, och statsmakt,erna behöva då icke heller lägga sig i
v'erksamheten annat än genom rent kontrollerande tillsyn. För min del
har jag fattat 'socialförsäkringen på ·ett helt annat sätt. Visst kan man
vara med om frivillig försäkring - det är icke tu tal om det. Vår sjukförs~kring är ju också byggd på frivillighetens grund, men den stimuleras' genom statssubvention. Man kan subventionera socialförsäkringen
g·enom arbets'givarna, genom kommunala eller med statsbidrag, men det
måste vara ett tillskott som gör, .att de ekonomiskt svaga kunna komma
med. Bakom hela socialförsäkringens ide ligger önskan om att lämna
hjälp till självhjälp. Man säger till de ekonomiskt svaga i samhället:
gör vad ni kan för att inbördes stödja och hjälpa varandra, så skall sam..
hället lämna denna v·erksamh,etsitt stöd.
T'eoretiskt sett kan man bygga vissa grenar av socialförsäkring -så gott
som uteslutande på de egna avgifterna, men då måste man i stället ordna
det så att andra grenar finansieras huvudsakligast genom bidrag från
det allmänna. Vad jag däremot bestämt påstår är, att om försäkringen
är ordnad så att endast mellanskiktet i samhället kommer med, är det en
privatförsäkring, kanske ypperlig i och för sig, men det är ingen social..
försäkring. Det är möjligt, att det här förleligger en skillnad i uppfattning om vad man menar med socialförsäkring, men jag understryker
ännu ,en gång, att såvitt jag förstår måste en socialförsäkring ha sådana
former, att äVlen de ekonomiskt svagare komma med.
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Ordförande: Bankdirektör tC. LAGERCRANTZ

Vid förrättat val .erhöll styrelsen följan1de samm,ansättning för år
1933: bankdirektör G. Lagercrantz, or!dföran,de, professor S. Brisman,
v. 'ordföranide, fil. dr. G. Dalen, ing·enjör O. Falkman, professor Eli F.
Heckscher, försäkringsdirektör S. PalmH, banrodirektör J. Wallenberg
-och generaldirektör A. Örne.

Aftonens disku,ssionsämne

Offentliga arbeten idepressionstider
inloodes av professor E. Lindahl, som yttraide:
Frågan om de offentliga arbetena böra utvidgas me,d anledning av
den nuvarande dep:ressio.nen har reda.n varit före,mål för en livlig
pTessdiskussion, och Idet kan förväntas, att den även kommer ,att stå
i förgru.nden av de komman!de politiska debatterna. J ag tror ej att
dessa meningsskiljaktigheter kunna helt överbryggas av vetensk.ap'lig.a utredning,ar. Om man är av den uppfattningen, att det allmännas
'verksamhet principiellt bör hållas inom möjligast snäva gräns·er, får
man givetvis en ,annan inställning till frågan om Ide offentliga arbetena under depressionstider, än om man är av samma åsikt som !de-m,
vilka ,anse, att en permanent utvidgning av statsdriften ej är ett
avskräckan'de utan tvärtom ett tilltalan'de perspektiv. Men man
kun,de möjlige.n komma överens om vaid som följer av Iden en·a eller
den andra politiska utgångspunkten..
I Idet följan,de skall jag söka klargöra konsekvenserna av den politiska uppfattning, som för de öffentliga arb·etena är mest ogynnsam,
alltså upp,fattningen, att e.n varaktig utöl{ning av det allmännas verl{10 -
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samhet ej är önskvärd. Kan från denna utgångspunkt en' tillfällig'
ökning av den offentliga driften unider en !d~pressionstid framstå
såsom berättig·ad~ Denna fråga~ till vilken jag här skall begränsa
mig, tor:de ha sitt intresse även för Idem, som ha en annan politisk
uppfattning, ty dess besvarande visar, hur långt man även i politiskt
avseende bor;de kunna k·omma överens.

l.

l

Då från den nämnda utgångsp'unkten en utvidgning av den offentliga driften i och för sig framstår såso·m ett ont, som på sin hÖjid kan
för.sv.aras som ett medel att åstadkomma en utvidgning av den privatekonomisk.a verksamheten, sedan andra mera ,airekta utvägar härför
ej befunnits fra.mkomliga, torde d·et ursäktas mig, om jag först låter
dessa andra möjligheter passera revy:
1) Många hålla. före att en sän·kn··ing av löneläget mer än något
a.nnat skulle vara ägnat att medföra e.n spontan ökning av sysselsättningsgraden inom den privatekonomiska produktionen. OCll det
kan nog ej ·b·etvivlas, att e.n ,dylik åtgärd på längre sikt skulle hla
gynnsamma verkningar i detta .avsee-nde. Haide lönerna unider den
föregående tiden hållits på en lägre nivå, skulle mekaniseringen ,antagligen tagit e.n mindre omfattning och det nuvarande behovet av
arbetskraft därför vara större. Och tänkte man sig, att en mera
sta,digvaran,de sänkning av lönenivån nu ägde rum, skulle detta medföra en successiv ökning av den framtida sysselsättningsgra!den. Men
icke kan man räkna med att depressionen un'der de närmaste två åren
skall kunna övervinnas på dett.a sätt. Viss.a stora produktionsgrenar
sfisom cellulosaindustrien ha ju gått in för en avsiktlig begränsning
av produktionen och torde därför vara tämligen-okänsliga för lö,nesänkningar, och även i många an,dra fall tor,de en måttlig lönes~nk
ning ej utgöra en tillräcklig stimulans för en omedelbar avsevärd
utvildgning 'av driften. Det är därför att befara, att den närmaste
effekten aven lönesänkning bleve en minsk,ning av arbetarnas totala
köpkraft, som i sin tur skulle verka pristryckan'de på de varor, som
ingå i arbetarnas konsumtion, och i samma mån även skärpanide på
depressionen. Och för ö,vrigt kan man fråga sig, hur denna lönesänk.;.
nfng skulle komma till stånd. Frivilligt gå arbetarna ej med på den,
och att nu ställa till med en storlockout är givetvis ej tillrådligt. Det
bäst.a me1dlet vore en l.agstiftningsåtgär,d av samma stil, som nyligen
praktiserats i Tyskland, men för ett dylikt vittgående experiment
drar man sig ,nog i det längsta.
2) Å ven med nuvarande löner skulle emellertild en utvidgning av
driften i många fall framstå såsom ränt.ab·el, om företagarna blott
såge litet mer optimistiskt på framtiden. Mall får hoppas att situa-
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tionen i ,detta a.vseende så småningom förändras till det bättre-. MeJd
en mera nykter syn på läget skulle nog mång·a företa.gare finna det
lönan'de att göra ull'dan en del anläggningsarbeten un,der den nuvaranide ,depressionen, så att de sedan vore väl rustade att möta en
.kommande högkonjunktur. OCll vad angår produktionen för hemmamarknaden, skulle säkert en utvidgning även av den löpande driften
framstå såsom ränt.abel, om det blott samtidigt bleve ökad livaktighet inom de områ'den, där produkterna sko,la avsättas. Enligt min
mening har ma.n lagt för stor vikt vid vårt beroende av den utlänIdska konjunkturutvecklingen och förbisett den möjlighet, som vi ha
att oberoende av utland·et skapa en expansion av det rellt inh·emska
näringslivet. Vad som kräves härför är egentligen blott en planmässig s.amverkan mellan föret.agare på olika områ,den. Om exempelvis några representativa sammanslutningar som Sveriges Industriförbunid och Svenska Bankföreningen tillsammans gjorde upp en plan
för produktionsutvi,dgning.ar inom olika grenar av hemmamarknadsindustriHn och deras fin~nsiering, skulle de härvi'd kunna räkna med
att produktionsökn.ingen- inom en gren skulle gara.ntera öka,d avsättning Ia.V produktionen inom an,dra grenar, varför företa.garnas kreditvärdighet .överlag skulle ökas vid planens genomfö,ran;de. Kommer
detta privatekonomiska initiativ till depressionens övervinnan,de till
stånd, minskas givetvis behovet av allmänn·a åtgär,der.
3) Men om detta privata initiativ låter vänta på sig, faller hllvudansvaret för det nuv,arande läget på statsmakterna. Kunna dessa
genom rent penningpolitiska åtgärder göra mer än redan gjorts. för
depressionens motverkandet Den sistia diskontosänkningen blev som
bekant ej fullt effektiv, då de privata bankerna ansågo sig förhindrade att roducera sin räntenivå i motsvarande gr.ad. Naturligtvis är
det·ej otänkbart att genom divBrse kraftåtgärder åstadkommia en
rättelse av detta, men konsekvenserna härav skulle bli ödesdigra för
det privat.a bankväsen:det. Mer.a fruktbart vore Idet kanske för riksbanken att försöka åstadkomma en ytterligare sänkning av obligationsräntan oc'h i samband därmed en ytterligare ökning av penningtillgången, så att privatb.ankerna bleve ä.nnu mer överlikvida OCll på
grun.d därav mer Ib'enägna för utlåning. Men man kan nog ej vänta
sig ,någr'a omedelb·ara verknillgar aven dylik åtgärd. Åte.rstår slutligen riksbankens kraftigaste medel att påverka prisnivån, nämligen
växelkursernas reglering. Det bör påpek,as, att så länge detta medel
finnes till h,an,ds, d·e rent hanldelspolitiska åtgärderna få en mera
underordnrud betydelse. Ty vad lönar det sig att plottra med enstak,a
tullåtgärder, när vi genom en växelkursförskjutning kunna framkalla s.amma verkningar som en likmässig tullförhöjning för all
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import kombinerad me,d likmässig premie för all export' Genom att
hålla hög.a växelkurser kan riksbanken ldärför göra mycket. för att
stimulera såväl exportproduktionen som den inhemsl{a produktionen
av varor, som äro föremål för konkurrens från utlan:dets sida. Men
man k.an ,ej gå för långt på ,denna väg, ;då m,an i så fall riskerar handelspolitiska repressalier från Ide länder, som beröras av förändringen.
4) Man kan slutligen också t.änka sig ett mera ,direkt statsingripande till Id·en priv.art'a produktionens hjålp i form av subventioner
av ett ,eller ann.at slag. J.ag tror, .att mycket mer kan gör,as i ,detta
avseen;de än vald redan blivit gjort, både från statens OCll kommunernas silda. Det allmänna kan 'göra :direkta beställning'ar hos nödlidan·de
produktionsgrenar, ,det k,an genom billig kreditgivning stimulera till
produktionsutvidgningar OCll det kan äv·en genom att {direkt understödja industrier få till :stån1d en öka,d sysselsättning av arbetskrafte.n.
Men i stort s.ett kan det väl knappast bli fråga om a.nnat ä.n enst.aka
hjälpåt.gärder för att i vissa undantagsfall åstad~9m·ma en minskning
av .arbetslösheten. En mera allmän .subventionerIng .av den privata
produktionen skulle a.ntagligen ej vara välkommen för företag~.rna
själva, ,då ,den skulle .avsevärt ökta statens inflytande över id'et privata
förvärvslivet.
Med denna lilla översikt har jag velat erinra om ,att det ges metoder för direkt stimulering lav den privat.ekonomiska verksamhet.en,
som i föreliggande fall otvivelaktigt kunna utnyttjas mer än som
red,an skett. Från iden synpunkt, som här ,anlagt.s på fråg,an om !den
offentliga och den enskilida ,driftens b'erättiganide, framstår .det giv·etvis såsom ö'nskvärt, att dessa möjligheter begagnas i största möjlig'a
grad. Om man på detta sätt lyckas häva ,depressionen, j.a, då för~
faller fråg.an om de offentlig.a arbetena, och för .alla motstån/d'are till
dessa arbeten bör·det därför vara angeläget ,att inga ansträngningar
i ,detta avseende sp'aras. Mena,ntag att mlan ej lyck.a.s 11ärme,d i erforderlig grad. Antag att s-edan staten gjort på vald den ank·ommer och
ingenting göres från de enskildas silda, en stor arbetslöshet fortf.ar,an,de är rå'dande. Då kan man ·enligt min mening ej ställa sig principiellt lavvisan!de gentemot en tillfällig ökning ·av den offentliga
Idriften', om Idet kan vislas, att denna h,ar övervägan:de fördelaktiga
verkningar även för ,den privatekonomiska verksamh·eten. Å v·en de
offentliga ,arbetena böra få pröv·as såsom en resurs att lin'dra depressionen.
Härmed har jag kommit fram till det egentliga ämnet för aftonens
överläggning. J.ag erinr.ar om de utgångspunkter, från vilka jag
behandlar frågan. Det lanta.ges att en permanent utökning av deiI
öffentlig,a ,driften ej anses önskvärd. Jag .förutsätter vidare, att man
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gjort va~d man kunnat för att på an1dra sätt övervinn·a dep·ressionen
men att dett.a visat sig otillräckligt. Kan man från dessa utgångspunkter försvara en tillfällig ökning av det allmännas verksamhet
under en d·epressionsperiod ~ Detta är fråg.an.
Problemet har två .aspekter: l) I vilken mån böra offe·ntliga arbeten, som från skattedragarnas synpunkt framistå såso·m räntabla i och
för sig, alltså ob'eroende av hur de påverk.a s,ysselsättningsgraden, och
vilka sålun,da kunna väntas komma till stånd förr eller sell;are, forceras under lågkonjunkturen för att sedan J motsvarande grad inskränkas~ 2) I vilken mån bör mall unider lågkonjunkturen dessutom sätta
igång med extra arbeten, snm i och för sig ej äro fullt räntabla men
som minska den bestående arbetslösheten ~
Staten och kommunerna ha hittills vanligen uppfört sig på s.amma
sätt som de priv;ata företagarna unde.r konjunkturens olik.a faser, ,de
ha utökat sin verksamhet under högkonjunkturen och inskränkt den
unider depressionen. Med hänsyn till de or:dinarie löpande utgifterna,
vilka skola täckas med skattemeidel, är detta kanske i viss mån oundgängligt. I alla hänidelser kommer jag här ej att behandla dessIa
utgifter. S·aken ställer sig annorlunda beträffande anläggningsarbe~
tena, vilka medföra ett' var.aktigt resultat, som även kommer framtiden till godo, och vilka därför till största delen bruka täckas genom
lånemedel.
I den mån man har valet fritt vid bestämmandet av tidpunkte.n för
dessa arbetens igångsättande, måste det' nämligen först och främst
från rent finansiell synpunkt vara lämpligt att förfara på ett mot.satt sätt. D'et skulle mHd an'dra ord bli en ren nettovinst för skattedragarn.a, om dessa arbeten i viss omfattning koncentreraides un·der
lågkonjunkturen, då man kunde draga för:del av jämförelsevis låga
p-riser på material och ,arbetskraft och även kunde pl,acera det erforderliga lånebeloppet till en relativt låg ränta. Den vinst som erhålles
i dessa avseenden är nämligen till en vi.ss gräns större än Iden förlust
som ligger ,däri, att .anläggningarna komma till stånd och måste betalas viid en tidigare tidpunkt, än då et.t fullt behov föreligger av
desamm·a, och ,att de kanske även få e.n mindre optim.al gestaltning,
än om Ide startats sena.re.
Å ven för det privata 'näringslivet måsie det i stort sett vara fördelaktigt, att de produktionskrafter, som förr eller senare måste absorberas av det ,allmännas verksamhet, i större utsträckning taglas i
anspråk unde-r ·en depressionsperiod, då de privata företa.gen ha svårt
att s.ysselsätta dem, än under högkonjunl{turen, då verksamhetens
forceri11g på alla håll okar deras knapphet. D·et end·a ogynns'amma
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result.atet aven dylik utjämning av konjunkturerna ligger i återverkningarna på handelsbala,nsen. Under lågkonjunkturen ha vi relativt ont och unider högkonjunkturen relativt gott om utlän,dsk,a v'alutor, och denn,a ojämnhet skulle givetvis förstärkas genom de offentligaarbetenas anordnande på angivet sätt. Om den offentliga anläggningsve:rks.amh·eten utvidgas un,der lågkonjunkturen, medför ,detta en
ökning av importen håide av råv.aror för produktionen oc.h av konsumtions.v'aror för arbetare och andra, som fått större inkomster,
samtidigt som exp'ortens ställning något försämras genom höjningen
av vi,ssa kostnadsposter. Un,der guldmyntfot s·kulle ,detta utgöra en
mycket 'allvarlig hämsko på alla försök att å'stadkomma en inhemsk
konjunkturförbättring. Men un:der fri myntfot kan saken or,dnas jämförelsevis lätt g,enorn en tämligen obetydlig höj,ning av Ide utländsk,a
växelkurserna. På så vis får också exportindustrien sin lilla :del av
den återhämtning av konjunkturläget, som blir resultatet av :den
offentliga lånebudgetens modifierin,g på angiv.et sätt.
Hur långt skall denna,modifiering contra konjunkturerna drivas'
Diet förefaller sannolikt, .att de konjunkturpolitiska kr·aven gå längre
än Ide rent finansiella. I så fall befinner man sig tydligen på den
säkra sidan, om anpassningen ,drives så långt, s,om är lönanide från
ren't finansiell synpunkt. Det kan naturligtvis vara berättigat att
även gå längre, varvid den finansiella förlusten får uppvägas ,a.v. de
ök,alda konjunkturpolitiska föridelarna. Men i samm,a mån får verksamheten samma karaktär :Slom de extra reservarbetena un'der depressionen, till vilka jag strax återkommer.
Röran,de dess,a principfrågor tror j.ag ej, att det råder någon större
meningsskiljaktighet~ D'en uppf.attning, som jag här givit uttryck
för, återfin·nes i ,näst.an varenda n,ationalekonomisk ABC-bok, och jag
h'ar al,drig lälst någon allva.rlig kritik av ,densamma.
Däremot kan m,an naturligtvis tvista, och har man redan tvistat,
om hur denn·a princip skall tillämpas i föreligg,ande fall.
För det först.a gäller det att kom·ma överens i Iden grlln,dläggande
frågan, om vi nu ha idepression och om det ekonomiska läget kan
väntas bli avsevärt bättre om ett par år. Denna fråg,a är av .stor
betydelse, bålde när man skall bil!da sig en uppfattning om hur mycket
offentlig,a arbet,en vi ha råld att bekosta, vilka arbeten, som allts:å äro
räntabl,a ur skattedragarna;s synpunkt., och när man sIrall bestämma
den lämpligaste ti1dpunkten för arbetenas igångsättan,de.
Om denna fråg,a föreligga nog olika meningar, vald angår ide framti,da konjunkturutsikterna. Gente-mot dem som hålla för.e, att vi måste
räkn,a med risken aven ytterligare konjunkturförsämring eller i alla
hän,delser med risken av att någon konjunkturförbättring ej inträder
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un'der de närmaste åren, och att vi ,därför ej kunna påtaga oss allsv,aret att nu verka för en ökning av statens och kommunernas skulidsättning, skulle jag vilja framhålla ett p,ar sal\:er. För det första talar
all erfarenhet för sannolikheten av ,att den internationella konjunktur,en om någon ti,d kommer att gå uppåt igen. Skulle ;detta ej bli
fallet utan Ide få rätt, som profetera om att idenna kris bildar slutpunkten för det gamla ekonomiska samhället, då spelar det å· ,an'dra
sidan ej någon större roll, om staten och kommunerna ha några ,nyanser större sl\:uldbör,d,a. För Idet ,an'dra vill-jag åter erinra om v.ald jag
redan framhållit, nämligen att vår fria valuta ger oss möjligheter att
åstadkomma en inhemsl{ konjunkturförbättring tämligen oberoen;de
av det utländska konjunkturläget. Åven om exportproduktionens
av,sättnin·gsvillkor ej skulle förbättras, kunn.a vi få till stån.d en återhämtning av :det inhemska läget, i samma mån som näringslivet hinner anp,as1s,a sig efter de nya förhållan1d·ena. Man får kanske räkna
med att de internationella förhållan:den,as tilltrassling medför en varaktig (relativ)· minskning av vår utrikeshandel, varför en större
mäng!d produktionskrafter än förut måste ägna sig åt produktion för~
hemmamarkna;den. Om denna anpassningsprocess påskyndas genom
offentlig,a ,arbeten, torde den knappast ta mer än ett par år till. Jag
håller Idet Idärför för mycket sannolikt, att vi även i det ogyn·nsammaste fallet, att den internationella konj·unkturförbättringen låter
vänta på sig, kunn,a räkna med att sysselsättningsgra:den i Sverige
är avsevärt 'större om ett par år än nu. D,e, som ha en motsatt uppfattning, h.a sannerligen ingen hög tanke va.re sig om ,den svenska
st.ats!konstens eller om Ide sveniska. företagarnas möjligheter. I samma
mån som produktionskrafterna utnyttjas inom la.ndet, 'i samma mån
ökas också nationalinkomsten, välståndet Q:ch skattekraften, i samma
mån övervinnes alltså Idepressionen. För denna är alltså sysselsättningsgrade.n, som vi kunna påverka, av mång,dubbelt större betydelse
än bytesrelatione'n till utlandet, som vi ej själva kunna bestämma.
Nästa fråga gäller, hur mycket offentliga anläggningar vi såsom
.skattedragare :anse oss ha råld att kOIsta på för de ,närmast.e åren
framåt. Rörande ,denna fråga måste det alltid råda principiell oenighet, sär.skilt beträffande an~äggning.ar, som ej äro m.ateriellt·produktiva 'utan v.ars nytta måste uppskattas efter mera subjektiv,a grun,der. Detta gäller även om man kunde enas om att utgå från Iden mera
optimistiska uppfattning av Iden fr.amtilda skattekraften, som jag nyss
tillåtit mig propagera för. Men dessIa tvister kunna ju alltid lösas
praktiskt på parlamentarisk väg genom ett majoritetsb·eslut, som
fastställer omf.attningen av ide offentliga .anläggningar, vilka såsom
om'edelbart räntabla skola komma till stånd un'der 'de närmaste åre.n.
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Om man utgår från de konjunk~.urutsikter,som ovan antytts,oc.h
från att ett beslut föreligger om igångsättandet aven viss mängd
offentliga .anläggnings.arbeten under de närm.aste åren, ja, ,då torde
även de, som känn·a sig mana;de att högljutt protestera mot ,dessa
utgifters storlek, knappast kunna göra någon invändning mot att
dessa arbeten i viss· omfattning koncentreras unider den innevarande
depressionsperiodell, att ,de alltså forceras under Ide nä.rmaste två
åren.
Slutlig·en vill jag framhålla, att den omstän,digheten, att dessa
off-entliga arb,eten få en från finan,giell och konju.nkturpolitisk synpunkt mera förmånlig fördelning i tiden, i och för sig ej kan utgöra
någon grund till.att lönerna vid dessa arbeten skola hållas på en särskilt låg .nivå. Dess,a arb·eten äro ju enligt förutsättningen fullt räntabla från skattedragarnas synpunl~t, varför kravet p,å särs-kilt låga
lö.ner som en gar.anti mot att man inkräktar på den privatekonomisl~a
ve!ksamheten ej är aktuell. Detta hinidrar naturligtvis ej, att det från
skattedragarnas synpunkt är önskvärt, .att m:an i möjlig må·n drar
fördel av d·et relativt låga löneläget under lågkonjunkturen.
Jag övergår nu 'till frågan, om det är lämpligt att unider innevarande depressionsperiod vid sidan ,av de nu näm.nda fullt räntabla
offentliga arbeten·a sätta i gång även med andra arbeten, v·ars direkta
nytta ej fullt motsvarar den direkta kostnaden, utan vilka allts.å från
rent finansiell lsy,npunkt ge ett större eller min~dre underskott. Som
jag förut nämnt, inI~luderas i denna fråga även spörsmålet, i vilken
mån det är berättigat att påskynda igångsättanidet av i och för sig
fullt räntablaarbe,ten mer än som betingas av de rent finansiellh.
intress1en,a. Även i detta fall uppkommer ju en utgiftsökning, som
kräver en extra motivering.
Det är klart att aktioner av dett.a slag äro av mera diskutabel natur
oehatt de därför böra komma i fråga först i sista rummet, alltså
sedan man till fullo utnyttjat ;de övriga möjligheter, som jag ovan
angivit, att motverka depressionen. Det är luin övertygelse, ,att om
allt göres vad 'Som göras kan på des'S'a .andr.a vägar, be,hovetav ytterligare dep·ressionslindran,de medel skall krympa ihop g.anska väsent.ligt. J.ag tror därför, att den fråga, som jag nu ställt, har en avsevärt
mindre pr.aktisk betydelse än Ide frågor jag förut behan,dlat, men för
fullstän!dighets skull vill jag även säga några orld om densamma.
Man kan då utgå ifrå.n, att i d'en mån de offentliga a.rbetena ge
upphov till en direkt förlust, ,denna måste ko,mpenseras av några
indirekta fördelar, för att dessa arbeten skola framstå såsom berättig,ade från slrattedragarnas synpunkt. DesIsa indirekta fördelar s.kulle
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ligga däri, att arbetslösheten skulle minskas och att Iden ökade ,sysselsättningen för ,a.rbetarna skulle dra med sig öka.d s-ysselsättning även
för realkapitalet, så att ·det totala samhälleliga produktionsresultatet
skulle komma att ökas. Man får alltså beträffanide dessa .arbeten
kräv.a, .att de ge upphov till en produktökning, som är tillräckligt
stor för att uppväga den ,direkt.a finansiella förlusten.
Jag begagnar tillfället påpeka, att detta krav ej behöver upprätthåll.as beträffande de offentliga arbeten, om vilka j.ag förut talat.
·Dessa äro e-nligt förutsättni.ngen fullt räntabla OCll kunna alltså försvaras, även om de ej g·e upp·hov till någon samhällelig produktionsökning utan ·en·dast innebära en annan .använtdning av la.ndets produktianskrafter, alltså även om Iden privatekonomiska produktionen
skulle mi.nskas med ·s;am.ma belopp, varmed d·en offentliga produktionen ökades.
Beträffande Ide nu ifrågasatta arbetena måste däremot krävas, att
den privatekonomiska produktionen minskas i mindre grad än den
offentliga produktionen ökas .så att en nettoökning uppkommer, som
fullt täcker den finansiella förlusten.
Från den sYllpunkt, som ja.g här hela ti,den anlagt på frågan, skulle
man emellertid antagligen, åtminstone för vissa fall, vilja ställ.a ännu
.strängare krav på dessa offentliga arbete-n, vilka delvis företagas i
syfte att n·edbringa arbetslösheten. Om man nämligen är principiell
motstånd,are till en utvidgning av den offentliga driften, kan man
nämligen i ·ett konkret f.all resonelra så här: om 20,000 personer få
sysselsättning i ett off·entligt arbete och om av d·essa 10,000 kommit
från de arbet.slösas kår men· de återstående 10,000 berövats iden privata
produktionen, så kan detta arb·ete visserligen vara nationalekonomiskt lönan,de i. det 11änseendet, att den samhälleliga produktökningen uppväger vad som brister i finansiell räntabilitet, me-n Idetta
arbete är trots idetta icke önskvärt, därför att den inskränkning av den
privata driften, som detta arbete förutsätter, utgör en så stor nackdel, att hela företaget idiskv.alificer,as :därigenom. J ag kan fö-rstå ett
dylikt resonemang, OCll jag kan därför även förstå, om man från
denna synpunl{t känner sig benägen att pri.rlcipiellt utmönstra alla
offentliga arbeten, som icke äro fullt räntabla och samtidigt inl{räkta
på det priv.ata förvärvslivet, oavsett om ·de skulle medföra vissa
andra nationalekonomiska fördelar.
J.ag kan däremot icke förstå, hur man från den.na utgångspunkt
kan ställa sig avvisande mot off·entliga arbeten, som icke inkräkta
utan snarare verka stimulerande på den privatekonomiska verl{samheten, om det ,direkta värdet aV dessa arbeten obestridligen är så
stort, att det åtminstone täcker själva materialkostnader.na. I så fall
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blir nämligen allt, v.ad arbetarna i det offentliga företaget producera
- och även om man är ogJTnnsamt stäID'd, kan man väl tillmäta det
något värde - en ren nettovinst från nationalekonomisk synpunkt.
Härtill kommer sedan den vinst, som ligger i ;den pt'ivatekonomiska
pTodul{tionens utvidgning.
Den tes, som jag åtar mig att försvara, är alltsa, att offentliga
arbeten, .som icke h.a full räntabili,tet från skattedrlag,arnas sy.llp'unkt
utan därför ha karaktären av nö,dhjälps- eller reservarbeten, fråil
alla partiers synpunkt äro berättig,a!de under den förutsättningen., att
de medföra en utvidgning av den privatekonomiska verksamheten och
åtmi.nstone äro värda de ne,dlag,da materialkostna:derna. Naturligtvis
kan man från viss.a partiers stån,dpunkt gå längre än så i kravet pa
offentliga arbeten unrder depressionen, men Idet har varit mig angeläget att fixera ;det 'lnini·mikrav, om vilket j.ag tycker alla skulle
kunna enas.
Aterstår frågan, .hur man i ett konkret fall skall kunna avgöra, om
denna förutsättning är uppfylld. Detta är en mycket svår fråga, och
jag måste här begränsa mig till att ange några allmänna synpunkter
på Idens.amma.
Det första villkoret för att den nämnda förutsättningen skall uppfyllas är, att ifrågav,arande offentliga arbeten ej få medföra löneförhöjningar för de privata företagen, .så att de försvåra ,deras rekrytering av arbetskraft. I ju större s·kala dessa. arbeten bedrivas, desto
viktig,are är det därfö,r, att deras löner ligga på en nivå, som något
understiger de privata företagells. Principen 'om lika lön, som från
arbetarklassens synpunkt naturligtvis är mest tilltalande, kan utan
vå:dor för ,den privata produktiollen upprätthållas, en,dast om ;de
offentliga arbeten,a lämna kvar en så stor reserv av arbetslösa, att
den är tillräcklig för privatdriftens rekrytering, eller om genom
några sär:skil,da' åtgärder återgången till iden privata produktionen
garanterias. I vilket fall som helst är idet Inaturligtvis önskvärt, ,att
stat och kommuner ingripa regleran,de på arbetsmarkna1den och ej
passivt foga sig efter :de på varje ort rå,dande lönerna, vilkas höjd till
stor Idel beror på tillfälliga mal{tkonstellationer.
Det andra villkoret innebär, att det kapital SOln ,absorberas av nöd. hjälpsarbeten,a finansieras av den samhälleliga produktionsökning,
som blir det direkta och in:direkt.aresultatet. av ,dessa arbeten. Det
. är naturligtvis mycket svårt att bevisa, huru härmed förhåller .sig i
v.arje konkret fall. Men'idet framstår .såsom sannolikt, att idetta vill~
kor är uppfyllt, när ,det såsom i föreliggan·de fall finns en stor out~
nyttjad k,apacitet hos de privata företagen. I s~ fall kan nämligen
prodliktökningen få' en så stor omfattning, att 'dell åtföljande höj-
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ningen av nationalinkomsten kan ge upphov till det sparande, som
kräves för Ide offentliga arbetenas finansiering.
För det tredje kräves, att de offentliga arbeten,a ej få medföra en
så stor försämring av handelsbalansen, .att riksban·ken, ej kan bemästra situationen. Som jag förut nämnt, är situationen i :detta
avs.een!de avgjort gynnsammare för ett lan:d med fri myntfot än ett
land med guldmyntfot. Oell med ,den starka ställning rilrsbanken llU
har tror jag ej, att vi 1av hänsyn till valutan b·ehöva rygga tillbaka
för några ·offentliga .arbeten, som från övriga synpunkter framstå
såsom berättigaide.
Vad slutligen ,angår frågan, hur kostnaderna för dessa arbeten
skola täcl(as, så framstår det väl såsom mest naturligt, att lån.ga fån
upptag.as i så stor utsträckning, som betingas av ,anläggningarnas
direkta beståen,de värde för skattHdragarna. I övrigt kunide Ide finansieras med korta lån, som upptogo1s efterhanld och återbetalades i
samma mån det ,allmännas skatteintäkter ök,ades genom den allmänna återhämt.ningen inom näringslivet. Man får hoppas att Iden
nuv.arande situationens allvar medför ett brott mot den stela bu,dgetpolitik, som hittills följts, och att Iden kommer att le:d.a till införandet
av mer:a nyansera'de finansierillgsmetoder, som bättre svara mot
verklighetens krav.
Jag tror att rationellt ordnade~Jffentligaarbeten av det sla,g, SOln
jag nu bes.krivit, i vi.ss omfat.tning framstå såsom önskvärda för alla
parter i Sverige under Ide närmaste t.v~ åre.n. Efter denna tiid böra lde
successivt avvecklas. Kriteriet för att de fylla sitt syftemål är just,
att de medföra en såldan återhämtning av hela näringslivet, att ide
sedan bli obehövliga.
Jag hopp'a:s att följan'de talare komma. att utfylla !den luck,a i min
framställning, :som ligger däri, .att 'jag ej, närmare ingått på alla de
praktiska frågor, som äro förknipp.ade med !dessa arbeten. Vad jag
har haft .att säga har en·dast berö-rt den pri.ncipiella sidan av frågan.
På detta principiella plan tror ja.g emellertid, att enighet bor;dH kunna
uppnås om ett visst minimiprogram för offentliga arbetens- igångsättande för närvaran!de, nämligen att Ide rälltabla .arb·etena un·der !de
närm,aste två åren forcer.as så mycket, som är finansiellt lönan,de, och
att an,dra extra arbeten organiseras lln,der sådana former oeh i så stor
utsträckning, att ide sätta fart i och medföra en utvidgning av ,den
privata produktionen.
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Ingenjör O.. Falkman: Den nuvarande omf.attande arbetslösheten är
otvivelaktigt en stor olycka för mänskligheten. Personlig nöd och samhällelig oro äro oundvikliga konsekvenser därav. Längre arbetslöshet.
verkar både ·ekonomiskt och moraliskt nedbrytande, och det är mänsk-·
ligt, om därav träff.ade personer låta enrollera sig' i de skaror, som med
våldsmedel vilj.a införa andra samhällsformer, vilka förmenas skulle
omskapa förhållandena till det bättre.
Det är en samhällets plikt av hänsyn såväl till sina medborgare som
sitt eget bästa att ,söka motarbeta denna arbetslöshet, resp. att lindra
dess verkningar. Det gäller emellertid att härvid välja vägar och medel,.
som innebära minsta möjliga ingrepp i det ekonolniska livets normala
gång, enär man annars lätt framkallar störningar, som i längden göra.
saken värre och som försvåra samhällets tillfriskn.ande. Det gäller med
andra ord att undvika all sådan medicin, som visserligen kan lindra
smärtorna för dagen, men' som gör morgondagen sjufalt värre, och som
kansk.e gör sjukdomstillståndet kroniskt.
Som en olämplig medicin med ett suggererande men missvisande namn
måste jag karakterisera den s. k. arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringen' är icke en försäkring i verklig mening, och den bereder
den arbetslöse endast ett övergående skydd mot arbetslöshetens ekonomiska konsekvenser utan att skap'a några förutsättningar för vederbörande .att sedan på nytt skaffa sig förvärvsmöjligheter. Den tvärtom
minskar dessa möjligheter genom att arbetslöshetsförsäkringen liksom
andra former för kontantunderstöd motverkar den arbetskraftens rörlighet och anpassning efter faktiska förhållanden, 80m är av allr.a största
betydelse för arbetskraftens fullständigare syssel3ättning och för arbetskrisens hävande. Arbet.slösheten botas icke genom kontantunderstöd med
det ena eller andra namnet utan genom återvändande förutsättningar för
normal sysselsättning. Det torde vara otvivelaktigt, att välment men
principiellt oriktigt ordnad arbetslöshetspolitik kraftigt .bidragit till den
olycklig.a utvecklingen av arbetslösheten i några europeiska industriländer. Att följ.a där givna exempel kan icke vara klokt.
Man bör vid arbetslöshetens bekämpande söka hålla sig på de logiskt
givna vägarna. Logiskt motiverade äro, som också professor Lindahl
framhöll, i första hand sådana åtgärder, som befordra ökade avsättningsmöjligheter och ök.ad konkurrensförmåga för landets produktion. Hit
höra bl. a. ingripanden på det handelspolitiska området, exempelvis föi"
genombrytande av de under efterkrigsperioden uppvuxna oerhörda hind~en för den internationella handeln. Hit höra stödaktioner för exporten
- i den ,mån sådana kunna anses affärsmäs-sigt sunda - och alla andra
åtgärder, som stimulera den enskilda näringsverksamheten, resp·. underlåtaYYIJ.det av alla åtgärder, som verka i motsatt riktning.
Men under exceptionellt svåra tider, då trots alla ansträngningar den
norm.ala verksamheten ej kan hållas i gång tillräckligt för beredande av
en tillfredsställande sysselsättning av de arbetsvilliga, då är det logiskt
befogat, att det allmänna direkt i.ngriper för tillskapande av nya arbetstillfällen. Hjälp åt arbetslösa i form av kontanta ullderstöd bör däremot
begränsas i största möjliga utsträckning.
Jag anser alltså, att under en så kritisk period som den nuvarande, då
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omedelbart verkande extraordinära åtgärder icke torde kunna underlåtas, bör samhället igångsätta nya arbeten, som skapa arbetstillfällen
och utkomst åt så många som möjligt av de eljest arbetslösa. Det gäller
emellertid att härvid noga tillse, ,att dessa arbeten så organiseras, att de
icke bliva permanenta, att de icke etablera konkurrens om arbetskraften
med bestående industri och jordbruk och att de icke försvåra arbetskraftens återgång till den normala verksamheten så snart' förhållandena skulle möjliggöra detta
'
Anläggningsarbeten, som utföras för arbetslöshetens skull, böra påtagligen helst vara sådana, som bereda sysselsättning icke endast för de
däri direkt anställda utan också för arbetarna i bestående industriföretag genom dit lämn.ade beställningar. Vid valet av a.nläggnings·arbeten
bör dessutom i första hand -eftersträvas sådana, som ej endast skaffa
arbetstillfällen vid sitt utförande, utan som skapa möjligheter eller åtminstone ökade förutsättningar till framtida produktiv verksamhet.
Detta är ·ett viktigt moment, som ej bör förbises. Därigenom kompenseras i någon mån det förhållandet, att även kommande år måste i form
av räntor och amorteringar bära en del av de nuvarande arbetslöshet.skostnaderna, och därigenOm blir också något gjort för att minska arbetslösheten under en kommande kris. Man får dock givetvis ej gå så långt
som att beg'ära, att nyanläggningar, som komma till stånd för arbetslöshetens skull, skola kunna förränta hela det i dem nedlagda kapitalet. I
olikhet med professor Lindahl tror jag nämligen icke, att så många sådana
verkligt räntabla företag skola kunna föreslås. Så snart de endast förränta någon del därav eller t. o. ID. endast underlätta en verksamhets
framtida upprätthållande och arbetskraftens blivande ,sysselsättning, så
har det i dessa anläggningar använda k.apitalet gjort betydligt större
samhällsnytta, än om det i stället använts för kontantunderstöd. Det är
därför som jag nu i likhet med professor Lindahl anser, att under förhanden varande förhållanden och under nyssnämnda förutsättningar
dylika offentliga arbeten böra komma till stånd. När man säger, att
dessa .arbeten göra större samhällsnytta än kontantunderstöden, bör det
också för fullständighetens skull än en gång understrykas, att de dock
göra mindre samhällsnytta än efter vanliga ekonomiska grunder planerade arbeten med vilka de därför ej böra få konkurrera om arbetskraft
och kapital.
Det som bl. a. anmärkes mot igångsättande av offentliga arbeten under
depression:stider är, 'att de anstränga statens och kommunernas budgeter.
Därest anläggningsobjekten väljas med hänsyn till nyssnämnda synpunkter, är det emellertid försvarligt, att finansieringen ,sker till viss del
genom lån, och detta är även nödvändigt, eftersom varje skatte.ökning
medför ytterligare försvårade existensmöjligheter för den bestående
produktionen och därigenom också ny arbetslöshet. Men' dylika. lån böra
givetvis inställas på relativt hastig amortering.
Min utgångspunkt är, såsom jag framhållit, att arbetslösheten under
en så exceptionell kris som den nuvarande måste bekämpa,s med exceptionellamedel. Diskussionen synes mig endast kunna röra, hur arbetslöshetshjälpen skall ordnas för att göra bästa nytta och minsta skada.
Mig förefaller det ur alla synpunkter väsentligt bättre för samhället
såväl. som för de arbetslösa, att kapitalet användes för utförande av

140

NATIONALEKONOMlS~A FÖRENINGEN DEN 25 NOVEMBER 1932

nyttigt uppbyggande arbete än för ett underhåll av 'syssloiösa, detta
oaktat det nyttiga anläggningsarbetet otvivelaktigt drager större totalutgifter än de improduktiva kontantunder.stöden - vare Isig nu dessa ske
direkt eller via s. k. försäkring. För att dylika arbeten ej skola medföra
allvarlig bestående skada för samhällets produktion och ekonomi är det
emellertid alldeles nödvändigt, att de .icke genom en vid desamma tilllämpad oklok, av missriktad filantropi dikterad lönepolitik motarbeta
arbetskraftens återgång snara.st möjligt till nOl'mal produktiv ,sysselsättning inom industri och jordbruk. D'et är ingalunda att up'pfatta
såsom någon ovänlighet mot .arbetarklassen, när lnan st.arkt understryker nödvä.n'digheten av att för arbetslöshetens bekämpande anordnade
arbeten betalas lägre än vad som tillämpas inom den normala näringsverksamheten.
Professor Gli Bagge: Jag skall för min del inskränka mig till några
praktiskt politiska synpunkter, del.s därför att det föreliggande ämnet
i eminent grad är ett praktiskt politiskt ämne, dels därför att det förefaller mig, som om detta tillfälle icke vore sfirdeles lämpligt för meningsutbyten ,av teoretisk eller vetenskaplig art.
Jag vill först understryka, att frågan om ökade offentliga arbeten
under depressiol1stider kan ses väsentligen ur tvenne olika synpunkter,
nämligen dels ur synpunkten av deras direkta inverkan på arbetsmarknaden som sådan, dels ur synpunkten' av den allmänna konjunkturpolitiken. Jag tror, att det är av viss vikt att hålla dessa båda sidor i sär,
ty annars blir det alltför lätt att blanda bort kortell.
Vad beträffar den första synpunkten - de offentliga arbetenas förhållande till arbetsmarknaden - så är jag ,av samma uppfattning som jag
tror inledaren var, att det är ytterligt olämpligt med den fördelning av
de offentlig.a arbetena på olika konjunkturskeden, som vi hittills ha haft,
då man kört på med offentliga arbeten under uppgångstider för att sedan
starkt inskränka dem under nedgångstider. D-etta måste ju verka direkt
desorganiserande på arbetsmarknaden och är icke heller lämpligt ur den
offentliga arbetsmarknadens egen synpun'kt, d. v. s. ur statens och kommunernas arbetsgivarsynpunkt.
J ag var mycket intresserad för denna sak för en del år sedan. Ar 1925
höll jag en del föredrag och publicerade några artiklar i ämnet. Vid den
undersökning, som jag då gjorde om hur det förhöll sig med denna sak,
hänvisade jag bl. a. till ett diagram' över statens järnvägsbyggnader
under tiden 1877-1911. Detta diagram visade sig vara en alldeles utmärkt konjunkturbarometer, i det att spetsarna på kurvan över järnvägsbyggnaderna sammanföllo med spetsarna på konjunkturkurvan, och
samma var förhållandet med vågdalarna. På samma sätt förhöll det sig
även med de kommunala arbeten,a. Ur många synpunkter, som jag icke
här närmare går in på, är detta naturligtvis en avita och olämplig
anordning.
Man skulle ju kunna ifrågasätta, om det icke vore bättre att göra
tvärtom, d. v. s. utvidga de offentliga arbetena under nedgångskonjunkturerna och sammandraga dem under uppgångskonjunkturerna, så att
man på det sättet fick en motbalans gentemot konjunkturens inverkan
på den privata arbetsmarkn,aden. Det tror jag emellertid har sina mycket
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stora svårigheter, därför att dessa arbeten ha en alldeles speciell karaktär ur arb.etssynpunkt, och därför att det icke är lämpligt att på det
viset variera antalet arbetare, som sysselsättas i det offentligas tjänst.
Det är svårt att bli av med dem, sedan man ökat ut antalet under depressionen, och det är också en hel del andra saker, som man måste taga
hänsyn till. Jag tror, att man därför måste nöja sig med att på sin höjd
tänka sIg en utjämning av de offentliga arbetena. J,ag tror icke heller,
att detta skulle föra med sig ,några svårigheter på kapitalmarknaden
eller några tråkiga verkningar för de offentlig.a finansern·a. Man kunde
genom fondbildning under uppgång.stiden ordna det så, att de offentliga
finanserna på ·ett lämpligt sätt kunde stå emot denna press under depressionen. Jag tror icke heller, att det skulle ha någon avsevärd inverkan
på lönerna, icke ens på lönerna inom den offentliga räjongen.
Emellertid är det uppenbart, att redan ett så blygsamt program som
det jag nu har skisserat möter ofantligt stora praktiska svårigheter.
Först och främst ha vi den svårigheten, att vi veta mycket litet om de
olika konjunkturperiodern.as läng·d o. dyl., och dessutom är det ofantligt
svårt att passa in arbet,en.a precis, så att man icke ökar ut dem under
uppgångskonjunkturen och sedan minskar dem under en nedgångskonjunktur. De vara nämligen mycket ofta längre än en sådan period. Ännu
värre äro emellertid de administrativa och de politisk.a svårigheterna. Vi
ha ju tusentals kommunala myndigheter, som varje dag fatta en massa
mer eller mindre visa beslut, varom vi icke veta något men som faktiskt
äro bestämmande för en god del av samhällsutvecklingen. Att under
sådana förhållanden tänka sig att lägga på dem denna utjämningsuppgift torde vara otänkbart. Man måste först få en ändring till stånd, så
att man får någon slags central myndighet, som skulle bestämma. över
detta. Jag tror icke heller, att det är så lätt att få de olika statliga affärsdrivande verken ått klara upp en sådan sak. Var och en av dem handlar
efter sitt eget huvud, och det har hittills visat sig möta mycket stora
svårigheter att få någon samverkan till stånd.
Slutligen kommer emellertid det allra värsta, och det är det parlamentariska inflytandet. Om jag som exempel tar just järnvägsbyggnaderna,
så hade järnvägsstyrelsen på sin tid gjort upp ett .alldeles utmärkt tio'årsprogram, vilket emellertid ögonblickligen - jag tror det var året
därpå elle.r något sådant - slogs ihjäl av riksdagen, och det kunde därför icke alls genomföras. Jag vill minnas, att man också i Stockholms
stad försökt sig på ett s'ådant tioårsprogram men icke lyckats genomföra det.
Allt detta medför, att frågan blir i praktiken betydligt mera invecklad
än vad man tänker sig från början. Förutsättningen för att en ökning
kommer till stånd' av de offentliga arbetena under depression är ju,
såsom har beton'ats från flera håll, en motsvarande minskning av de
offentliga arbetena under uppgångstider. Så framhåller t. ex. professor
Ohlin, som ju varit mycket intresserad av denna sak, i en artikel i Stadsförbundets tidskrift, att en minskning av investeringarna under goda
tider är alldeles nödvändig, ty »eljest blir det hela en täckmantel för en
ökning av de offentliga arbetena på lång sikt». Likaså understryker han
vikten av att en budgetbalansering måste äga rum, om också på längre
tid än de nuvarande ettårsperioderna. Detta är nälnligen nödvändigt för
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kreditvärdigheten hos de offentliga myndigheterna. .4.~nnars kan en sådan
historia alldeles undergräva de offentliga finanserna.
Jag frågar mig emellertid: om det är så pass .svårt att åstadkomma
sådana tioårsplaner och därmed en sådan utjämning av de offentlig.a
arbetena un'der goda tider, hur skall det då bli, om man just under en
depressionstid börjar med att öka ut de offentliga arbetena. Vad kommer då att inträffa~ Det finns ju inga som helst konstitutionella garantier för att det blir en motsvarande min.skning under högkonjunkturen.
Alla mänskliga och politiska faktorer tala i rakt motsatt riktning. Sa'nnolikt blir väl förhållandet det, att man ökar ut dessa arbeten under
depressionen utan att det blir någon motsvarande minskning under uppgångstiden, och därmed har ingenting annat inträffat än att man har
vidgat omfånget av de offentlig,a arbetena på lång sikt. Variationerna
hos dessa fortsätta i samma riktning som konjunkturerna m-en nu på en
högre nivå än förut. Går man vidare på den inslagna vägen, får man
upp dem till en ännu högre nivå o. s. v.
Med hänsyn härtill kan enligt min mening en ökning av de offentliga
arbetena under depressionen knappast motiveras med behovet aven
dylik utjämning. Jag tror, att i praktiken blir det icke på det sättet. Det
blir icke någon utjämning, utan man får istället ökat omfång hos den
statliga och kommunala verksamheten, och man får förmodligen försämrade offentliga finanser m. m.
Vad sedan beträffar den andra synpunkten, kon.iunktursynpunkten, är
det klart, att en ökning av de offentliga arbetena under en depression·stid måste få helt andra dimensioner, om man' vill få fram någon inverkan på konjunkturen, än om det är så, att man endast vill få till stånd
en utjämning ur arbetsmarknadens synpunkt. Gäller det endast en utjämning tror jag alla dessa bekymmer i fråga onl inverkan på kapitalmarknaden, på lö·nefrågan o. s. v. äro överdrivna, därför att det gäller
relativt små belopp i förhållande till hela vår folkhushållnin·g. När konjunktursynpunkten kommer in, ligger det hela emellertid till på ett helt
annat sätt. Då måste det bli ett ingrepp av verkligt stora dimen!sioner
för att det skall få någon betydelse. J ag erinrar Dlig en replikväxling i
andra kammaren i våras mellan vår nu'varande finansminister och dåvarande socialministern, när den för övrigt mycket intressanta motionen n:r 90 var före. I denna motion var socialdemokraternas allmänna
syn på krispolitiken framlagd. Om jag inte minns orätt, gick motionen
ut på ett belopp av 100 miljoner kro.nor 'för arbetslöshetens bekämpande.
Dåvarande ,socialministern framhöll därvid, att det skulle behövas åtminstone 300 miljoner, om en·s socialdemokraternas minimiprograin
skulle kunna uppfyllas. Jag kan icke stå alldeles för siffrorna, men det
var något i den stilen. I varje fall måste vi säga oss, att om vi ha en
nationalinkomst på 5 il (1 miljarder, så är det minsta, man får gå upp till,
en halv miljard eller något sådant, för att det över huvud taget skall
kunna tänkas få någon som helst effekt, och då blir situationen ge.nast en
helt annan i fråga om verkningarna. Då får man verkningar på kapitalmarknaden, på arbetsmarknaden och på de offentliga finanserna på ett
helt annat sätt än förut.
J ag skall icke här gå närmare in på verkningarna på kapitalmarknaden. Jag vill endast påpeka, att det förefaller mig opraktiskt att tala i
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allra största allmänhet om den offentliga hushållningens inverkan över
huvud taget på kapitalmarknaden. Denna inverkan kan nämligen vara
ytterst olika under olika betingelser, under olika konjunkturförlopp och
vid olika tidpunkter. J ag skall be att få taga ett exempel. Förra gången
vi här i Nationalekonomiska föreningen diskuterade penningpolitiken,
voro alla ense om att det som framför allt låge på botten av det dåliga
ekonomiska läget var den s. k. likviditetskrisen. Denna likviditetsfeber
fortsatte sedan långt fram på våren. Nu återigen är situationen en helt
annan. För närvarande är det, som vi veta, myck·et gott om korta pengar
i bankern'a, och det är så långt ifrån', att läget nu beror på för liten likviditet, att det snarare beror på för stor likviditet. Det är upp,enbart, att
ett offentligt ingripande av detta slag får helt andra verkningar nu än
när det råder likviditetsfeher. J ag går här icke alls in på frågan'; huruvida likviditeten skulle kunn.a ökas på något annat sätt, exempelvis
genom centralbankens åtgärder. J ag går ut ifrån, att centralbanken har
ick'e kunnat eller icke velat göra detta ingrepp. Om det allmänna, när
det råder likviditetsfeber, gör stora anspråk på kapitalmarknaden, blir
följden bara den, att bankerna komma ,att ännu mera försöka öka sin
likviditet, och det uppstår då en minskning av den kreditgivning, som
ställes till det privata näringslivets förfogande. Denna fara torde icke i
detta ögonblick vara aktuell, men det kan tänk-as, att det nuvarande läget
icke kommer att vara mer än några månader, ganska säkert icke me·r ä.n
ett halvår, därför att i längden blir det ju en ohållbar -situation fö·r bankerna .att fortsätta med sin nuvarande politik. Jag 'kanske på denna
punkt inom p'arentes får tillägga, att det förefaller mig, som om det låge
ett ganska stort ansvar på våra bankledningar för närvarande, att de
icke i alltför stor förskräckelse för situationen hålla på sin·a pengar,
varigenom onekligen kan framkallas ett ingripande just ·av det slag, som
här föreslagits.
Vad jag sålun-da vill framhålla är, att verk-an av ofi-entliga finanspolitiska ingrip.anden blir helt olika under olika förhållanden, och att dessa
förhållanden skifta lnycket snabbt, men att den offentliga hushållning·en
icke skiftar snabbt; där fattar man ett beslut ena år·et, som utföres eller
får verkningar nästa år. Det finns därför icke någon möjlighet att på
detta sätt pumpa ut och in kredit på ett efter förhållandena avpassat
sätt. Därför kan det också väl hän:da, att ett sådant ingripande, som man
nu föreslår, kommer att göra mera ohägn än nytta, om det sk,er i så stor
omfattning, som det här måste v·ara fråga om.
Verkningarna på arbetsmarknaden äro också något, som man har anledning tänka på, när det blir fråga om ett ingripande av större mått.
Det är uppenbart, att off·entliga arbeten av det slag, som nu är föreslaget, kunna icke sättas in på de för arbetsmarknaden mest lämpliga
punktern:a, utan de komma att bero påvar »behovet» av ett visst slags
arbete anses ur andra synpunkter föreligga, för vilka ändamål man kan
säga sig, att det är mest rimligt eller minst orimligt att lämna stora
anslag o. dyl. Under sådana förhållanden kan det väl tänkas, att ingri, pandet kommer att desorganisera arbetsmarknaden på ett sätt, som kan
bli ganska otrevligt.·)Det kommer des,sutom att i hög grad bidraga till
stelheten på arbetsmarknaden genom de villkor på vilka de skola utföras. Sådana arbeten kunna icke heller avvecklas på samma sätt som
11 -
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exempelvis de nuvarande reservarbetena. On1 vi nu börja med elektrifiering i stor :skala eller något sådant, så ka.n man icke sluta därmed ett tu
tre, utan ,arbetena måste fullfölja,s. Arbetare ha dragits till de offentliga
arbetena från olika delar av arbet.smarknaden, och det kan icke förväntas, att de utan vidare skola skickas i väg till det privata näringslivet,
när efterfrågan där börjar ökas på den ena eller andra punkten. J ag är
visserligen ense med de föregående talarn'a om att dessa arbeten icke få
bli permanenta, men de komma att .bli permanenta, och i varje fall kommer det icke att visa sig möjligt att anpassa dem på ett lämpligt sätt
,efter behovet.
Slutligen ha vi verkningarn'a på d·e offentliga finan,serna. På tal därom
måste jag understryka nödvän'digheten av att också det enskilda landet
har likviditet. Även landet måste se till att det har kreditvärdighet och
att dess fin.anser hållas i ordning. Med ,så stora belopp, som det här
måste vara fråga om, kommer detta att ha betydelse för valutan och
andra viktiga (saker, som jag. icke här vill gå närmare in på. Jag undrar
för övrigt, hur det skulle ha sett ut i år, om vi under de föregående
depressionsåren hade haft sådana utgifter för offentliga arbeten, som
här nu ifrågasättas. Jag misstänker, att vi i så fall stått sämre rustade
än vi nu göra att klara krisen.
Inledaren .sade, att vi böra kunna räkna med att så småningom få en
uppåtgående konjunktur, och få vi icke det, så blir det katastrof i ,alla
fall. Jag kan icke resonera på det sättet. Först och främst veta vi icke,
när den uppåtgående konjunkturen kommer att inställa sig, och vidare
är det sannölikt och möjligt, att on~ vi få bättre tider, det hela kommer
att utveckla sig på en betydligt mycket smalare basis än vad vi varit
vana vid hittills. Nog tror jag därför, att vi ha all anledning att se om
vårt hus för de närmaste åren framåt.
Slutlig·en måste jag säga, att j,ag tror icke mycket på att, även om man
tar ett sådant stort grepp, det är så säkert, att det kommer att verka
korijunkturförbättrande, så beroende som vårt land är av de internationella förhållandena.' Den internationella handeln betyder ju sär.skilt
mycket för vårt land. Jag vill minn.as, att jag sett, att totalvärdet av vår
utrikeshandel motsvarar 40-50 % av nation·alinkomsten. Under alla för"hållanden förefaller det mig, att verkan ifrån utlandet åtminstone för
närvarande är ,så pass kraftig, att man kan fråga sig, huruvida det
fÖreslagna medlet verkligen kommer att bota.
Om vi alltså icke på förhan"d ha"" ställt om vårt hus, d. v. s. icke ha
under högkonjunkturens flotta dagar gjort vad vi skulle ha gjort för att
kunna föra en mera rationell politik under depressionen, vad skola vi då.
göra nu' Något måste ju göras. För min del tror jag, att det är bättre
under sådana förhållanden ,att sätta in alla våra resu:r.ser på reservarbeten, d". v. s. sådana arbeten, som förut kallades för nödhjälpsarbeten. Jag
är övertygad om att arbetslinjen är den rätta. Jag är övertygad om att
det är nödvändigt att under denn.a stora och svåra sociala nödkris se till
att så många människor som möjligt få arbete. Genom att bibehålla
reservarbetena får man först och främst möjlighet att sysselsätta mera
folk än vad man skulle kunna göra i dessa andra arbeten. De ställa sig
nämligen betydligt billigare i förhållande till det antal människor, som
där kunna få arbete. Jag tror icke, att vi orka med saken, om vi skola
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splittra våra resurser på andra experiment, som äro så pass svåra att
bedöma som dessa nu föreslagna offentliga arbete.n. De gamla nödhjälpsarbetena kunna också anpassas efter arbetsmarknadens krav på ett h·elt
annat sätt än dessa offentliga arbeten. De verka icke på samma sätt stelnande på arbetsmarknaden, därför att de kunna lättare avvecklas. Det
är lättare att få folk ifrån dem och att över huvud taget lägga ned dem,
när -det visat sig möjligt och nödvändigt. Jag vill också säga, ,att det är
icke heller lätt att anpassa kapitalinvesteringen i dessa andra mera
kapitalkrävande arbeten på sådant sätt, att man får det bästa möjliga
resultatet ur konjunktursynpunkt.
För att återkomma till den politiska sidan av saken skulle jag vilja
säga, att de planerade arbetena förefalla mig ha g,an'ska ringa effektivi~tet ur konjunktursynpunkt men de komma att medföra permanent ökad
offentlig drift och en avveckling av den arbetslöshetspolitik, som icke
direkt har gynn·at fackföreningspolitiken och dess tendenser till arbetsmarknadens förstelning. Jag hoppas ing,en tar illa upp, om jag säger, att
det resultatet tror jag icke alls är ovälkom~et för de mycket skickliga
politici, som ha planlagt denna politik. Det ha de för övrigt sagt öppet
och uppriktigt, så att man har ingen anledning att sticka under stol därmed. Men dessutom har igångsatts en propagan'da för detta program, en
trumeld i press och på .andra håll från en på helt annat sätt motiverad
)ekonomisk upplysningsverksamhet», varigenom ·den allmänna opinionen
skall mjukas upp och beredas för det förslag, som sk,all komma. För den,
som icke har samma politiska uppfattning - såsom exempelvis undertecknad - ställer sig saken på annat sätt, och det förefaller mig vara i
allas intresse, att man försöker klargöra vilka konsekvenser också ur
dessa ,synpunkter som de under depressionen ökade offentliga .arbetena
komma 'att få.
.
Fil. dr. K. Hildebrand: Den föreliggande fråg,an som helhet är ju lika
svårlöst som den ~r viktig, och det förefaller, som om det vore lättare att
framställa frågor än att ge svar. Det förefaller mig också, när man ser
på de förslag till lösningar, som ha lagts fram i olika länder och även i
vårt land, som om de ganska mycket liknade de amerikanska patentmedicinerna: de äro alldeles förträffliga., bara man tror på dem, men är
man litet mera .skeptisk, har man svårt att inse, att de skola hjälpa.
Man tycker, att det hela icke riktigt hän'ger ihop. M.an finner luckor här
och var, och man finner motsägelser i förslagen, och det gör ju också, att
förslagsställarna litet emellan få jämka litet på vad de förut ha uttalat.
Vad jag här kan komma med är icke i någ~t avseende något systematiskt helt utan endast några randanmärknin'gar till inledaren:s föredrag.
Han tänkte sig som en möjlighet, att Industriförbundet och Bankföreningen skulle kunna träffa något avtal om att sätta liv i industrien
genom att tillföra kredit till en del produktionsgre-nar för den inhemska
konsumtionen, så att dessa skulle kunna utvidga sig. Det är ju klart, att
om en dylik utvidgning av produktionen äg·er rum, kan man sysselsätta
fler.a arbetare, och man får en ökad köpkraft på grund av de löner, som
dessa nya arbetare erhålla. Vidare kan det också hända, att andra industrier få leverera maskin~r eller råvaror, så att det hela utvidgar sig.
Är emellertid detta verkligen tillräckligt för att garantera avsättnrin:gen
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av den ökade produktionen~ Man tänker vanligen för litet, förefaller det
mig, på avsättning,sproblemet, och jag hade en känsla av att inledaren
på denna punkt tog alltför litet hänsyn' till hur det skulle bli möjligt att
avyttra den ö·kade produktionen. Det föreföll'mig, som om man här närmade sig tillståndet på den där berömda ön, där folket livnärde sig
genom att tvätta åt varandra.
J ag tror det hade varit lyckligt, om inledaren hade närmare exemplifierat vad han menar med räntabla företag. D'en princip, som han framlade, erkänner jag att vem som h.elst kan vara med om. Är det verkligt
räntabla företag, finns det naturligtvis ingen anledning för det allmänna
att icke påskynda arbetena i tider som dessa, men vad menas med räntabla företag1 Frågan kan verkligen göras med ,btörsta allvar, när man
ser, hurusqm . i Tyskland vissa improduktiva företag, både landsvägar
och gator och sportplatser, räknas till de räntabla företagen. Det är väl
in'gen här i Sverige, som tänkt något sådant, men gränse-n är mycket
svår att draga mellan räntabla och icke räntabla företag. Principen kan
jag som sagt vara med om, men det hela svävar i luften, om man icke
kan säga, att med räntabla företag just nu menas det och det. Gjordes
det, skulle man genast få mera fast mark under fötterna för ett verkligt
meningsutbyte om huruvida det är lämpligt att sätta i gång arbetena
eller ej.
Jag satte vidare en liten kråka i'kanten, när inledaren nämnde, att om
det ,allmänna skulle upptaga lån för vissa ny.anlägg·ningar, så borde man
avpassa lånetiden efter" anläggningarnas livstid. Det är också en i och
för sig god princip, men det är nästan omöjligt att efterleva den, därför
att det finn,s ingen möjlighet att i 'en tid som denna med påskyndad teknisk utveckling beräkna anläggningars livstid. Det har ju lagts ned oerhörda belopp i vårt land på järnvägar, både statens och enskilda, och
nu visar d.et Isig plötsligt, att en orimligt stor del av detta kapital måste
anses ha gått förlorat och det långt tidigare än ilågon kunde tänka sig,
när dessa kapitalinv·esteringar gjordes. Vi kunna skaffa oss ,alldeles nymoderna anläggningar, som stå mycket högt i tekniskt hänseende" men
vi veta icke, när det kan komma något, som tränger ut dem och gör dem
omoderna, varigenom det kapital, som är investerat i dem, måste ·anses
förlorat tidigare än man för närvara.nde skulle tro.
Vad beträffar frågan om ·staten skall upptaga korta ·e11er långa lån,
skulle jag vilja säga, att jag tror det riktigaste är att åtminstone normålt upptaga korta och långa lån allt efter lånemarknadens läge, så att
man icke tänker på pengarnas användning utan på vad som är mest
gagnande för statens finanser i det ögonblick, lånet skall upptagas.
Huvudsvårigheten är naturligtvis, att man icke kan beräkna, hur långvarig depressionen blir~ och när man icke vet det, kan man göra mycket
stora misstag. Den föregående talaren sade, att om vi för ett antal år'
sedan hade satt i gång stora offentliga arbeten, så skulle vi antagligen
nu haft sämre förmåga att .möta krisen än vad vi ha. Det är just vad som
skett i Tyskland. När Tyskland höll på att pumpa in pengar från Amerika och andra länder, så .användes dessa pengar delvis till mer eller
mindre oräntabla anläggning.ar. Man ville ge de arbetslösa arbete, och
man räknade naturligtvis med att det sn'art skulle bli en konjunkturförbättring även för Tyskland, och ,att det då icke gjorde något, att man
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placerade pengarn-a på detta sätt. Detta har emellertid för Tyskland blivit
en oerhörd missräkning, och man kan nu få höra tyska finan:smän· uttala sig nästan med förtvivlan om denn,a politik att göra en massa nyanläggningar utan att tänka på att man' kunde skada landets finansiella
kraft mera än man ga.gnade den'. Nu var ju olyckan också den, att det
härvidlag var fråga om högprocentiga lån~ men i alla fall förefaller det
mig, att man där har ett ganska talande exempel på hur det kan gå.
Nu är det klart, att man får icke bara komma med kritik och avvisa
framkomna förslag, utan man måste också komma med något positivt,
Det förefaller mig, att man har all anledning att fortsätta med sådana
anläggningar, ;som kunna anses vara räntabla. Exempelvis bör man i
ganska hastig takt fortsätta med elektrifieringen av statens stambanor.
Förslaget att elektrifiera norra stamban-an upp till Ange' synes mig.
också ha framkommit vid en alldeles' riktig tidpunkt. Det är ju en anläggning för Istatens räkning, som måste anses mycket lämplig. Dels få
arbetare direkt sysselsättning, och dels komma vissa industrier att få
ökad produktion och därmed också möjlighet att an-ställa flera arbetare.
Det gör emellertid så litet, när man ser på den stora a.rbetslösheten. Icke
kan man väl ändå räkna till verkligt räntabla företag utdikningar av
vattensjuk mark eller skogsplanteringar~ Det dröjer så län-ge, innan
sådana a.rbeten ge avkastning, och de återverka sålunda icke på länge på
skatteförmågan. Därför får mån väl mera räkna dessa arbeten till
reservarbeten än till de räntabla arhetena. Jag kommer därför precis till
samma slutsats som den; fö·regående talaren', att man får plocka ut vissa
anläggningar, som man kan anse vara räntabla eller som av viss anledning böra utföras just nu, och i övrigt får man ta till reservarbeten.
Man bör nog hålla lönerna i dessa reservarbeten något under de normala
lönerna, så att, när tiderna förbättras, de personer, som sysselsättas i
dem, själv.a försöka komma över till enskilda bättre betalta arbeten.
Framför allt måste man naturligtvi~ akta sig för att börja tillämpa
några monopollöner eller några löner, som närma sig dessa, om det allmänna skall ingripa i en depressionstid..
Min slutsats blir ,alltså den, att jag tror icke, att det finns någon lösning av hela problemet, utan man får gå t.ill dellösningar. Man får anordna både offentliga arbeten och reservarbeten i den mån det är
möjligt.
Professor B_ Ohlin: Jag vill börja med att understryka, att den föregående debatten har visat en lika stor som glädjande e:nighet rörande
detta problems principiella innebörd. Det är visserligen sant, att det
rått en ganska betydande oenighet, men den har gällt icke själva den
ekonomiska teorin, som ligger under kravet på att de offentliga arbetena
skulle i viss mån forceras under depressionsperioder, utan den mera
praktiskt politiska sidan av saken. På den punkten måste det ju, som
professor Lindahl redan påpekat, råda oenighet allt efter som man ser
på samhällsproblemen från den ·ena eller .andra politiska ståndpunkten.
J ag vill inledningsvis - utan att nu komma in på de praktiskt politiska synpunkterna - säg.a, att det förefaller mig, som om större delen
av de invändningar., som ha rests av professor Bagge och dr. Hildebrand,
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·egentligen in·nebära, att allt kan missbrukas, och att det är så förfärligt
farligt, att det här blir missbruk, att man fördenskull icke bör ,använda
sig av dessa ökade offentliga arbeten, även om de vore bra, ifall de icke
missbrukades.
Innan jag övergår till en liten observation rörande inledarens anförande, så ,skulle jag "inom parentes också vilja säga, att när man diskuterar lönesänkningar och hur de skulle verka - den frågan har ju varit
livligt diskuterad i den offentliga debatten, och såväl inledaren som ett
par efterföljande tala~e ha berört den, fastän från speciella utgångspunkter - så har jag för min del alltid en känsla utav att det icke finns
någon fråga, som det praktiska livets män diskutera på ett så akademiskt sätt som just denna. Man talar nämligen SOlU om det vore praktisk politik att uppnå en mycket betydande lönereduktion i detta land
för arbeten" som icke äro ~v ren nödhjälpskaraktäl". När det så ofta förebrås dem, som icke äro praktiska affärsmän, att de icke ta tillräcklig
hänsyn till det faktiska läget, förefaller det mig, som om den förebråelsen just nu med ovanlig rätt kan riktas åt andra hållet. Även beträffande lönefrågan måste man väl ta verkligheten sådan den är.
En av de teoretiska huvudf'rågor, som professor Lindahl vidrörde, var
denna: blir' det en minskning' av derr privata verk,samheten, om man
åstadkommer en ökning av den offentliga ~ Jag delar hans uppfattning
att så ej behöver bli fallet. Om det offentliga använder arbetskraft,
maskin'er och råvaror, som ann'ars få ligga outnyttjade, till framställning ,av vissa kapitalvaror - alltså ick,e, dr. Hildebrand, till framställnin,g av konsumtionsvaror, som skola konkurrera med det privata
näringslivets produktion -.:... kommer då detta att medföra någon
min,sknin'g av den privata produktionen av kon.sumtionsvaror~ Givetvis icke. Kommer det att medföra någon minskning av den privata
produktionen av kapitalvaror~ Såvitt jag kan se blir detta icke
heller fallet, under förutsättning ,att icke riksbanken och privat-,
bankerna föra en politik, som direkt motverkar syftet med denna
ökning av de offentliga arbetena. Det finns produktionskrafter tillräckligt för både det privata näringslivet att fortsätta med sin nuvarand,e v,erksamhet och för denna offentliga verksamhet. Då behöver
man verkligen icke se så snävt banktekrriskt på frågan, att man tror, att
det fattas sedlar eller något sådant. Det är produktion,skrafterna, som
måste finnas, och de finnas. Därom ha inga delade meningar rått, såvitt
jag kan förstå, var.e sig i den föregående offentliga dehatten om jag
undantager dr. Akerman, eller här i kväll. Därför kan jag icke se, att
det finns någon anledning att utgå ifrån, att det skulle kunna inträffa
någon minskning i den 'privata produktionen av kapitalvaror.
Om nu detta är riktigt, så blir konsekvensen den, att d,et blir flera
arbetare syssel,satta, att det därmed också blir ökad efterfrågan från
allmänhetens sida på konsumtionsv'aror och att därför det privata
näringslivet får en ökad produktion, och att på detta sätt de avsättningsmöjligheter, som' dr. Hildebrand efterlyste i annat sammanhang,
komma till stånd. Man kan också vända på saken och uttrycka den på
det sättet, att ur svensk synpunkt kosta de varor, som framställa.s, icke
något annat än de produktionskraft.er, som vi taga i anspråk från' utlandet genom den import av råvaror eller livsmedel, som vi åstadkomma
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genom vår ökade verksamhet, och den delen av den tota.la kostnaden är
ju, som j'ag icke behöver närmare motivera, relativt liten.
J ag hörde m.ed mycket stor tillfredsställelse ingenjör F,alkmau:s anförande och särskilt hans understrykande av att man icke kunde resa
kravet på full ränta.bilitet hos dessa offentliga arbeten. Om det medför
stora fördelar, att -sådana arbet.en framflyttas, som under vanliga omständigheter äro fullt .berättigade, så följer ju därav, att även arbeten,
.som ligga litet under gränsen i fråga om räntabilitet, kunna motiveras
emedan bristen i räntabilitet i många fall uppväg'es av de mera indirekta
konjunkturpolitiska fördelar, Isom man komme att uppnå. Ingenjör Falkman uttryckte ,saken på litet annat sätt, men, om jag icke missförstod
honom, var innebörden av hans yttrande ,alldeles den:samma.
Jag kommer sedan till professor Bagge, som utlovade, att han skulle
hålla sig väsentligen till praktiskt politiska synpunkter och väl också
gjorde det, fastän han vid ett par tillfällen kom rakt in i den centrala
teorien .med sina likviditetsresonemang, till vilka jag ber att få återkomma, då. de utan tvivel äro en kärnpunkt i frågan. Professor Bagge
var överens med övriga talare om .att den hittillsvarande politiken har
varit olämplig, då den omständigheten, att de offentliga arbetena -hittills följt konjunkturerna, har medfört skadliga verkningar. Han förordade därför en utjämning under betonande av att detta dock måste
vålla stora svårigheter. Professor Bagge tycktes därvidlag antyda att
det parlamentariska inflytandet alltid 'måste gå uteslutande i olycklig
riktning, när det gäller en ·dylik planering för framtiden, men det är
väl i alla fall tänkbart, att även riksdagsmän kunna lära sig en läxa.
Fattade ja.g hans anförande rätt, så bestred han detta. Rian tillade - och
det va.r ju det centrala i hans anförande - att om man ökar ut de off.entliga arbetena under dåliga tider, så får man i alla fall en lika stor ytterligare ökning under de goda tiderna, som man annars skulle fått, och
därför blir resultatet av det hela bara en betydande ökning av den
offentliga verksamheten på lång sikt. Han tar därvid icke någon som
helst hänsyn. till att om under loppet av åren 1933 och 1934 ·en del arbeten utföras, som annars skulle ,kommit något år tSena:r.e, ,så måste ju känslan av ett behov av ytterligare sådana arbeten bli långt svagare. Jag
kan ju som ·exempel taga, ·att det under dess·a bägge år skulle byggas ett
par kraftstationer, som icke nu behövas, men snm byggas, därför att
man utgår ifrån, att det ekonomiska läget kommer om tre eller fyra år
att vara bättre än nu och då komma dess.a nya stationer att behövas.
Man lånar alltså upp pengar och bygger dem nu istället för att göra det
två eller tre år senare. Det är naturligtvis en spekulation, men det är ju
alltid nödvändigt att spekulera. Det finns ingen affärsman, som icke
spekulerar i den framtida utvecklingen. Vi få taga den extra räntekostnad, som följer med att vi utföra dessa arbeten ett par år tidigare än vi
ann:ars skulle ha gjort. Om emellertid vattenfallsstyrelsen har dessa nya
kraftstationer år 1935 istället för att icke ha dem~ så menar professor
Bagg.e, att v.attenfallsstyrelsen i alla fall kommer att bygga lika många
nya kraftstation'er åren 1936 och 1937. Tror man icke detta, så måste man
väl medge, att på en del områden skulle man faktiskt kunna åstadkomma en viss utjämning, och i och med detta medgivande har man
tagit hort tre fjärdedelar av kraften i den framförda argunienteringen.
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Vidare, är det verkligen otänkbart, att ett beslut, som fattas rörande en
framtida politik, kan ges sådan motivering, att det i någon mån känns
såsom bindande för riksdagen ett par år sen·are~ N°aturligtvis kan nian
aldrig binda händerna helt och hållet, men är det icke å andra sidan .att
gå en liten smula till överdrift. att säga, .att även OU.l det deklareras från
regeringen i propositionerna och av alla partier i utskottsmemorialen,
.att det skall ske en utvidgning nu men att vi skola inskränka dessa arbeten om några år, när det blivit bättre tider, t. ex. när arbetslösheten har
sjun'kit med visst procenttal eller något sådant, så kommer detta heslut
ändå att betraktas som en papperislapp utan någon som helst verkan~
J ag är angelägen om att understryka, att den uppfattning, man· har om
·den.na sak, icke .kan grunda sig på någon praktisk erfarenhet, då vi ju
aldrig förut gjort ett sådant försök som dett.a.
Den andra huvudpunkten i professor Bagges anförande var, att det
kunde vara mycket bra med en utjämning, men att den konjunkturpolitisk·a inverkan av dessa offentliga ;arbeten måste bli mycket liten, ja, så
liten, att den knapp.ast märktes alls. För att man på något sätt skulle få
någon inverkan på konjunkturen, måste man ta till något !sådant som
500 miljoner. Även på den punkten har jag svårt att följ.a med resone':
manget. Om ma.n ökar ut de off·entliga .arbetena meu 50 eller 100 miljO'ner,
så verkar det väl så långt som det verkar. I vårt nuv.arande nödläge böra
vi väl ändå taga emot med tacksamhet även de fördelar, som kunna vinnas, låt vara att de icke äro så betydande, som nian skulle önska. D'et
förefaller mig, som om professor Bagge på den pu·nkten gjorde sig problemet en liten smula för lätt genom .att utmåla vad verkningarn·a skulle
bli av statsarbeten för 500 miljoner, men utan att vilja diskutera i vad
mån de,ssa skadeverkningar skulle ha någon större betydelse, ifall vi
öka de offentliga arbetena med 50 eller 100 miljoner, vilket väl är det
som närmast torde komma ifråg.a.
Professor Bagge frågade, om de offentliga arbetena över huvud taget
kunde »bota», när den utländska konjunkturen är -så ogynnsam som den
är. Naturligtvis kunna de icke bota helt och hållet, men ku,nna de ge
någon förbättring i vårt svåra läge är det väl tillräckligt. Att avvisa
hela saken, därför att den icke hjälper allt, förefaller mig vara i viss
mån: ett kring'gående av den faktiska problemställningen, som måste
vara den, om måttliga arbeten av sådan art i Inuvarande läge äro ön.skvärda eller ej. Vill man göra gällan!de, att en ökning med 50 eller 100
miljoner icke har någon v·erkan alls, så förstår jag icke den tankegången. Jag tror, att den är stridande emot all ekonomisk teori, och i
varje fall framförde professor Bagge icke någon motivering för ett
sådant påstående.
Sedan kom professo.r Bagge till den mycket viktiga frågan om kapitalmarknaden och framhöll, att man k·an icke resonera så där i största
a1lmän.het om hur offentliga arbeten skulle verka på den privata kapitalmarknaden, därför att det har stor betydelse, om denna kapitalmarknad
utmärkes av likviditetskris eller icke. Vi ha visserligen icke för närvaran·de en sådan kris, tillade han, men det är ej uteslutet, att vi gan,ska
snart kunna få en ny. Med den teoretiska uppfattning, som j.ag har
rörande sammanhangen, så tror jag icke, att det är så allvarsamt med
den invändningen, därför att de offentliga arbetena behöva ick.e försämra
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likviditeten, vare sig man befinner sig i det en·a eller andra läget, under
förutisättning givetvis, att centralbanken för en politik, som icke motverkar vad man vill uppnå. Att man skulle ge .sig in på en sådan politik, om rikshanken sade ifrån, att den komme att motarbeta den', är det
naturligtvis ingen, som har tänkt sig. Enligt min uppf.attning kan rik,sba'nken under nästan alla omständigheter genom obligationsköp och·
,an'dra åtgärder sörja för att likvidit.eten, som ju är en begränsad .bankteknisk sak, icke försämras. Detta mitt påstående kan kan:ske bestridas,
men det har ännu icke framförts någon argumente"ting, varför det ,skulle
vara oriktigt. Till dess en sådan kommer, vidhåller jag den ,stån.dpunkten, att det icke behöver inträda någon försämring av det allmänn.a likviditetstillståndet.
Professor Bagge ansåg också, ·att man icke skulle kunna avveckla
dessa arbeten plötsligt. J a, det be.ror på vad man menar med plötsligt.
Säger man, att det icke går att starta arbeten, SOln skola vara slutförda
på t. ex. två år, så vill j·ag hänvisa till .att elektrifiel"ingen av vissa dela.r
av Statens järnvägar visat sig kunn'a praktiskt taget slutföras på två
år, och jag kan icke inse, varför ick,e det skulle kunna göras om igen.
När professor Bagge avslutningsvis påstod, att delssa arbeten icke
skulle kunn,a avvecklas utan att de skulle bli perlnanenta, så måste jag
säga, att j.ag känner mig en liten smula avundsjuk på denna säkerhet
rörande den fr.amtida utvecklingen. Jag måste fråga mig, om det icke
är en anin·g inkonsekvent att så starkt betona det ovissa i framtiden
rö~ande konjunkturutvecklin'g.en och en hel del andra ,saker samtidigt
som man lika starkt understryker det vissa i den framtida utvecklingen
på en enda punkt.
Eftersom professor Bagge liksom dr. Hildebrand och ingenjör Falkman underströk, att arbet.slinjen har mån'ga fördelar, så före.faller det
mig, som om marr visserligen från den utgångspunkten kan argumentera, att man bör välja arbetslinjen i form av reservarbeten till låga
löner, men att man icke därmed undgår att taga ställning till frågan om
reservarbeten eller off·entliga arbeten. Ant.ag att man icke kan få en betydande eller nämn'värd utvidgning av de offentUga arbetena till nödhjälpslöner av 3: 50 eller 4 kronor. Önskar man då, efter att ha erkänt
arbetslinjens förtjänster, sätta i gång offent.liga arbe.ten av det slag, vi
nu tala om, till ett belopp av mellan 50 och 100 miljoner och till lö·ner,
som i många fall komma att vara de vanliga il1dustriarbetarlön'erna,
8, 9 eller 10 kronor, eller ö·nskar man det icke~ Om man icke kan få det
man an.ser vara det bästa, vilken ställning intager ma,n: då till det näst
bästa, till elektrifieringsarbetet, till sådana arbeten över huvud taget,
som utföras till vanliga löner~ Kontentan av profes.sor Bagges anförande
måste, såvitt jag kan Ise, nästall bli ett något tv.eksamt ja. Efter att ha så
starkt betonat, att en bättre planering skulle h,a vissa fördelar, efter att
ha byggt upp alla motargument på den förutsättningen, att de offentliga
arbetena skulle ha så stora proportioner som 500 miljoner eller något
sådant, måste intrycket bliva det, att om arbetena ges mera måttliga
proportioner, och om det är så, att man icke kan få dem till nödhjälpslöner, så får man ta det näst bästa. Det skulle vara av myck~t stort
intresse, om professor Bagge ville taga ställning till den frågan·! som
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det väl är tänkbart kan vara den fråga, som faktiskt kommer att föreligga.
Beträffande frågan om lönerna vill jag göra ett litet tillägg. Det före~
f.aller mig, som om både professor Bagge och dr. Hildebrand liksom även
ingenjör Falkman, när de tala om det nuvarande systemets fördelar,
underläto att nämna något om monopolpriserna1s betydelse. Att endast
tala om monopollöner men icke om cle monopolpriser, som tillämpas av
industrien, förefaller mig vara något ensidigt, låt vara att monopolIönerna kanske ha något större betydelse än monopolpriserna. För att
icke tala ,alldeles i det blå vill jag taga ett konkret exempel. Efter vilka
grunder kan man objektivt .avgöra, vad som är rimliga eller skäliga priser, när man sätter i gång elektrifiering och. Asea får stora beställningar~ Ja, går man till börslistan, så finn,er man, att Asea hör till. de
företag, som klarat sig bäst sedan 1929. Det har naturligtvis berott på
många omständigheter, bl. a. på en duglig'ledntng, men förmodligen vill
ingen bestrida, att det också h,ar berott på de mycket stora statsbeställningar, som Asea fått. Har då icke detta fÖretag' haft stora fördelar
därav~ Kan det icke ifrågasättas med nästan samma rätt, som man begär
av arbetarna, att de i nuvarande kris skola gå med på lägre löner, att
Asea skall nöja sig med att uppnå endast en obetydlig förbättrin!g av
sitt ekonomilska läge genom leveranser till staten, vilka allt.så skulle
kun'na utföras till priser endast obetydligt övel~stig'ande de rörliga kostnadern:a~ Här föreligger tydligen också ett problem, som i den offentlig,a diskussionen knapp.ast ens v.arit uppe. I den mån en reduktion av
priserna sker, får man ju ock.så möjlig'het att anställa flera ,arbetare för
samma belopp. Man kan också tänka på andra monopolpriser, t. ex. på
tegel och cement o. dyl. Att endast rikta uppmärksamheten på arbetarlönern.a förefaller mig icke vara berättigat.
J ag har nu redan talat så länge, att jag icke skall g'å närmare in på
dr. Hildebrands anförande utan överlämnar åt inledaren att besvara dr.
Hildebrands observ.ationer rörande avsättntn·gsproblemet. När dr. Hildebrand säger, att inledarens rekommendation'er påmi.nna något om att
vi allesammans skulle leva ·av att tvätta åt '\T.arandra som på den där
berömda ön, :så vill j.ag gärna göra ett litet tilläg'g·. Det är ju faktiskt
just vad vi alltid göra, bara med den lilla skillnaden, att vi icke blott
tvätta, utan att några av oss tillverka .bröd, några av oss kläder,andra
göra skor och åter andra tvätta. D:et är just på det sättet, som människorna leva. Det ligger ingenting' i inledarens tanke om ökade ömsesidiga beställningar, som in:nebär, att alla skulle göra samrna sak, tvärtom. Det är ju,st därför, att vi i viss mån tvätta eller göra annat åt varandra, som vi ha i vår makt att förbättra vår ställnin'g, även om våra
utländska avnämare vägra ·att beställa. Sverige är icke en Iså förfärligt
liten enhet, att vi icke inom vissa gränser kunna få till stånd en ökad
produktion och ett ökat utbyte, även om bytet på vis-sa punkter är reducerat av h.andelsrestriktioner o. d.
Vad beträffar bedömningen av framtiden framhöllo både professor
B,agge och dr. Hildebrand, att det icke är sagt, att vi få någon förbättring av det ekonomi.ska läget om ett par år, utan .att det kan hän·da, att
det dröjer tre år eller ännu längre, innan vi få en någorlunda kraftigt
förbättrad konjunktur. Dr. Hildebrand framhöll, att man kan göra miss-
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tag i fråga om sådana offentlig.a arbeten, och hall tillade, vilket förvånade mig en smula, att tänk på vad det offentliga näringslivet i Tyskland gjorde för kolossala misstag under högkonjunkturen. Ja, men det
är icke blott i fråga om de offentliga arbetena, det göres misstag, utan
det privata nåringslivet g'ör alltid genom sina våldsamm,a investe-ringar
under högkonjunkturen mycket dyrbara misstag; och ändå har det icke
fallit någon in att förbjuda de privat.a investeringarna under högkonjunkturen. Att uppställa kravet, att ·man skall vara rimligt säker på att
det icke blir :några misstag, förefaller mig vara att glömma bort de
kolossala misstag, som det privata närin'g:slivet regelbundet gör genom
sin·a överdrivna investeringar under högkonjunkturen. Jag undrar, hur
många industrimän här i landet, som icke nu ångra en del av de investeringar, som de gjorde år 1929. Man får icke glömma bort, att framtiden alltid är ovi,~s, icke blott n'är det gäller de offentliga a.rbetena utan
också när det gäller de priv,ata investeringarna, att människorna därför
handla fel och att detta innebär förluster - förluster, som icke kunna
helt undgås.
Skulle det ,emellertid vara så, att pessimisterna ha rätt, och att det
kommer att förbli dåliga tider icke bar.a 1933 och 1934 utan kanske även
193:5, då förefaller det mig, som om detta vore ett verkligt vägande argument för att nu gå in för en sådan tvåårig ökning av de offentliga arbetena, som föreslagits, ty i .så fall kommer ju den,na ökning att vara
i allra högsta grad av behovet påk.allad. ,Skulle det vara så, att optimisterna få rätt, att det blir goda tider redan hösten 1933, ja, då måste
det medges, att det finns mindre, som talar för dessa offentliga arbeten,
och då blir deras nettoresultat mindre gynnsamt. Om valet emellertid
står emellan att taga det säkra för det osäkra, är det icke då riktigt, att
i detta ovissa läge planera på det sättet, att blir vårt läge förbättrat,
ha vi kostat på oss en sak, som icke v·ar absolut nödvändig, k.anske
t. o. m. en liten ,smula förlustbringande, men få vi ännu under ett' par
år lida under den nuvarande depressionen och ha det ändå besvärligare
ställt än nu, så ha vi genom dessa arbeten kunnat i viss mån mildra
depressionens tryck~ H.a vi icke alltså speciell anlednin'g att ta risken,
att om ;ställningen blir förbättrad, ha gjort en dumhet, men om läget
fortsätter att vara dåligt, ha gjort en gan·ska väsentlig vinst. All erfarenhet av konjunkturerna visar enligt min uppfattning en sak, och det
är~ att folk kan icke hålla psykologisk halans. Under högkonjun'kturen
går optimismen till överdrift, under lågkonjunkturen pessimismen'. Vi
böra i nuvarande läge icke glömma bort den,na pessimistiska f·elbedömning, som mänskligheten icke tycks kun,na frigöra sig ifrån. Vi skola
icke glömma bort, .att man icke får vara så oerhört ängslig för framtiden, som man vanligen är just under depressionsperioder. Man får icke
utgå ifrån såsom nästan säkert, att det ekOllomiska livet kommer under decennier framåt att stå på ·en »,smalare bas» än hittills eller n.ågat
såd.ant.
Om det är så, att den principiella grunden för en måttlig ökning av
de offentliga arbetena är hållbar, vilket icke i afton bestritts - det kan
möjligen bestrid·as, men det övervägande antalet erkänner ju detta - är
det då icke skäl att göra ett. försök1 År icke det nuvarande läget tillräckligt allvarligt för att man skall göra en måttlig ansträngning av
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detta slag, även om man erkänner, att läget är så komplicerat, att man
icke vill sätt.a hela slanten på detta kort, icke sätta i gång dessa väldiga
arbeten, 'om vilka professor Bagge talade~ Vad man vill är ju helt enkelt att ko.mma med vissa offentliga initiativ såsom ett begränsat men
ingalunda oviktigt led i den politik, som väl i alla fall måste gå ut
på något slag av aktivitet i det svåra läge, vari vi nu befinn.a oss.
Professor Eli Heckscher: Vi skulle kanske kunna börja med att konstatera, att det icke är meningen .att göra om de' dUlnh·eter sonl man förut
har gjort, utan i stället att finna åtgärder som avhjälpa föregående dumheter eller motverka framtida. De·n omständigh:eten, att tidigare misstag
ha hegåtts, kan icke vara något argument för att nu göra nya.
Beträffan,de själva diskussionsämnet vill Jag i likhet med så gott .som
alla föregående talare undvika att komma in på teorien', delvis därför
att teorien förefaller mig vara mycket oklar. Eft.er vad jag hört i kväll
är jag mindre övertygad än förut om, att den nu alltmera populära teorien är den rätta. Om den skall betyda vad professor Ohlin här sade,.
nämligen .att inga andra p.roduktiva krafter än de som tagas i anspråk
från utlandet kosta något, befinner jag mig någonstädes mellan herrar
Ohlins och Cassels ståndpunkter. Jag tror, att sammanhanget .är betydligt mera komplicerat än så, i det att det i produktionen ingår produktionskrafter som befinn·a sig på alla stadier mellan kostn'adsfrihet och
full kostnad. Det g'ör säkerligen problemet svårare att lösa än man tror.
I likhet med föregående talare tror jag emellertid icke, att det avgörande i denna fråga är olika uppfattningar om teorien. Meningsskiljaktigheterna där äro knappast så stora, att det i och för sig behöver stå
i vägen för ·ett enhetligt avgörande. Däremot tror jag, att andra hinder
skola visa sig tämligen oövervinneliga för ett sådant avgöran'de.
När jag hört och läst en del av de argument som blivit framförda i den
tidig.are diskussion,en av denna fråga., börjar jag förstå vad som förebråtts mig untder :ett par årtiondens diskussioner, nämligen att vara alltför teoretisk. Med alltför teoretisk menar jag då att man drar riktiga
slutsatser ur orikt~ga premisser. Det avgörande f·elet i den' ståndpunkt
som jag här närmast bekämp.ar synes mig nämligen vara, icke att det
resoneras galet från gjorda antaganden, utan i stället att dessa antaganden h.a mycket litet samband med den praktisk.a yerkligh~et.en,. Detta för
över till den politiska uppfattningen. i allmänhet. J ag menar här icke
partipolitiska uppfattningar, icke vad man vill i ·ena eller andra fall,et,
utan i stället vad man kan vänta att politiska krafter skola förmå eller
icke förmå. Detta är den centrala politiska punkten, och utan att diskutera den kan man över huvud taget ick,e diskutera ekonomisk politik.
Jag tror det är olyckligt - när nu planhushållnings- och därmed likartade sträv.anden fått så .stark vind i seglen som de fått under senare
år - att deras förfäktare ha ägnat så litet studium åt de politiska förutsättning.arna. Håller man på med ekon'omiska sammanhang som i någon
mån förlöpa utan politiska ingrip.anden, kan man reda sig med ·ett minimum av politisk insikt, men om man åter kommer med planer där staten
eller över huvud taget tvångskorporation'erna i samhället ha ett avgör,ande inflytande, måste man veta, hur sådana tvångskorporationer
efter rimliga antaganden komma att arbeta. Detta betyder alltså, att vi
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komma över till statsvetenskapen i vidsträckt mening. Utan ett intensivt studium av statsvetenskapen lönar -det sig icke att fullfölja de planhushållningsreson'emang som till väsentlig del för närvarande dominera
den -offentliga diskussionen.
Som bidrag till den frågan i avseende på det föreligg-an-de ämnet skulle
jag vilja taga till utgångspunkt den ryska fenlårsplan-en. Det är väl
tämligen allmänt erkänt att denna plan har stött på mycket stora svårigheter, vilket naturligtvis icke behöver betyda, att man icke skall kunna
dra det hela i land - den saken diskuterar jag ieke. Denna plan har
emellertid varit €Il plan fören viss tidsperiod, icke en pla.n för en viss
konjunkturperiod. Om det varit svårt att realisera denna plan, som icke
har några andra gränser än tiden, är det givetvis oerhört mycket svårare att realis·era en plan sonl skall anpassas efter en kurva om vars
k-araktär man i.ngenting vet. D-et är m. a. o. uppenbart, att alla konjunkturplaner äro svårare än planer som följa på förha.nd uppdragna linjer.
Vi veta ytterst litet - det erkänna alla - om konju-nkturernas o~saker
och om deras framtid. Det finns en och annan som anser sig kunna förutsäga deras framtid, men jag tvivlar på att någon vittnesgill iakttagare
tillmäter detta någon väsentlig betydelse. Detta karakteriserar efter min
mening, vari den grundläggande svårigheten ligg'er. Den är tämligen
oberoende av den politiska organisation-ens karaktär, därför att det blir
en svårighet som alla sådana organisationer måste ha.
Sedan tillkomma emellertid andra svårigheter, som ligga i .själva organisation·en·s karaktär. Jag skall icke gå djupare in på historien, fastän
jag verkligen tror att ekonomisk-historiska studier skulle vara mycket
bra för att lära vad som är möjligt eller icke _möjligt på detta område.
J ag skall end.ast ställa den frågan: hur många pra.ktiska män ha hos oss
under p'eriodenefter den senaste depression-e,ns slut, alltså under åren
1923-1929, ans'ett, att det rådde högkonjunktur~ .J ag tror icke det v,al'
någon. Ordet högkonjunktur anvälldes över huvud taget icke un,der den
perioden. Icke desto mindre talar man efteråt om denna tid som om en
högkonjunktur. Det är klart att det förhållandet, att denna tid för oss nu
ter sig som en högkonjunkturperiod, icke ger OSIS någon som helst garanti
för att man skall handla som om det vore högkonjunktur, medan en sådan
period ännu pågår. För.söka vi ordna den ekonomiska politiken efter
konjun'kturerna, så blir det alltså i verkligheten icke efter konjunkturerna utan efter våra föreställningar om konjunktu-rerna, och om
dessa föreställningar äro oriktiga, som de n'Otori,skt v·arit just i fråg,a
om perioden 1923-1929, så komma vi till felaktiga resultat.
All sannolikhet talar för att om man in:riktar si.g på offentliga arbeten,
som skola avveckl.as genom beslut vid högkonjunkturens inträde, så
kommer -folk ,att bestrida att högkonjunktur har inträtt. Man kommer
att kräva att det _betraktas som lågkonjun-ktur så länge det över huvud
taget finnls några svårigheter inom näringslivet, och det finns alltid
svårigheter inom nä.rin'gsliv'et. Då kommer man alltså icke att få ·anpassning -efter konjunkturerna, även om arbetets egen karaktär i och för sig
skulle tillåta det.
Professor Ohlin f:r.amförde i detta sammanhang ett mycket intressant
'argument. Han sade bl. ·a.: det betyder väl något, att man får en känsla
av att behoven blivit fyllda, och då kommer man icke att vara,så ivrig atf'-'
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fortsätta med offentliga arbeten. Ja, vi kunna tänka på statsutgifterna i
övrigt. Dessa utgifter ha tre- eller fyradubblats under de senaste årtiondena, men ha vi någon känsla av att alla behov blivit fyllda~ Är det
icke snarare så, .att den mänskliga behovsskalan är obegränsad, och att
det därför fin'n's alldeles obeg.ränsade möjligheter att uppställa ny·a krav
på åtgärder som behövas för att täcka nya behov~ Man behöver icke
någon djupare kännedom om socialpsykologiska faktorer för att säga,
att den stund då folk anser behovet av offentliga ingrip.anden fyllt, den
stunden kommer aldrig. Därför kunn'a vi också stryka det argumentet
från vår repertoar.
Det måste alltså fordras garantier för att maI1~ verkligen följer konjunktu,rkurvan, om man över huvud taget skall diskutera denn.a linje.
Dess anhängare borde försöka tänka ut garantier som ha den'na karaktär. Låt oss få höra, hur herrarna tänk.a se till att de- allmännIa arbetena
skola kunn'a följa konjunkturutvecklingen. Det finns naturligtvis ·en del
konstitutionella möjligheter, det bestrider jag icke. Ett av de' få fall, då
man v,erkligen lyckades med en på framtiden inriktad politik, var i fråga
om avv'ecklingen av sockerskatten och sockertullen, vilken avveckling
genomfördes successivt först under Sw,artz' finansministerskap och
sedan under Adelswärds. De beslut som då fattades hade en motivering
som klart sade ifrån' att efter så och så många år skulle man sänka så
och så myck,et, ned till en viss punkt. Icke ens detta var statsrättsligt
bindande, men det kändes bindande, därför att det var insatt i bevillnin'gsutskottets betänkande och i riksdagens beslut. Om man kunde få
några garantier för att så även nu skulle komma att ske, ·exempelvis så
att man som hållpunkt valde någoll siffra för arbetslöshetens förändringar, borde det vara ett steg i rätt riktning. Att hara hålla sig till en
allmän förklaring .att politik'erna verkligen icke äro så dumma, är alldeles för lättvindigt. Då lever man antin'gen i »a fool's paradise», eller
kamoflerar man något ann.at. Skapar man icke några sådana nya kon,stitutionella grundvalar, så får man precis det reöultat som professor
Bagge ang.av: en ständigt n'y ansvällning av de o:ff·entliga arbetena och
samtidigt fortf.arande ·exakt samma konjunkturvågor som nu, in infinitum. Under !sådana förhållanden kan jag ick·e förstå att anhängarna av
en konjunkturutjämning ha vunnit det minsta. Däremot ha naturligtvis
anhängarn'a ,av ökade offentliga arbeten vun'nit mycket. Det gäller att
avgöra vilk'etder,a av dessa ,resultat man vill uppnå.
.Detsamma gäller i ännu högre grad om t.anken att finansiera budgeten
över längre perioder. I och för sig ligger det icke det minsta orimligt i
ett sådant yrkande, att man icke skall ha året som budgetperiod utan en
längre p·eriod. Det vore också en myck'et enkel sak, om man som förr i
världen hade riksdagar bara vart-f.emte eller vart tredje år, vilket skulle
draga. med sig femåriga eller treåriga budgetperioder. Om man hade en
sådan längre budg,etperiod än den nuvarande ettåriga, så skulle det f. ö.
sannolikt hålla tillbaka en ökning av stat.sutgiftern'a. Att genomföra
längre budgetperioder kräver under alla förhållanden en djupgående omstöpning av riksdagsordningen, och man får komma med förslag härom,
ifall man me.nar ,allvar med sitt förslag på denna punkt. Ånyo gäller det
då fixerade tid\sperioder. Däremot är det mycket svårare att på .samma
sätt få en anpassning efter konjunkturperioder. Om man bara så där i
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största allmänhet säger, att man vill ha en ,anpassning men icke bryr sig
om att skapa hållpunkter för den, så är man alldeles borta ifrån sociala
realiteter.
Härtill kommer nu, att det uppställes så många, olika krav på dessa
offentliga arbeten, att jag icke förstår hur man över huvud taget skall
kunna finna några. Professor Ohlin har i en av sina tidningsartiklar
sagt, att man ickJe kan betala arbetena med monopollöner, utan man' skall
ha de vanliga industriarbetarlön·erna. Detta måst,e ju medföra, att de
områden där kommunerna åtminstone hittills gjort sina största insatser
på detta område icke få komma i fråga, därför att man där just haft
topplöner. Antalet fall då man får arbetarorganisationerna att taga
arbete i öppna marknaden till annat än kollektiva,~talslönertror jag är
lika med noll. Kan någon uppvisa ett ·enda exempel på att det lyckats~
Har man kollektivavtalshestämda arbet1en, får man också betala kollektivavtal.slöner för -dem. I och med detta har man skurit bort exempelvis
all' byggnadsverksamhet från de offentliga arbetena.
Vidare skall man ha arbeten ick·e på lång utan på kort sikt, därför att
man skall kunna avsluta ·dem vid inträdande högkonjunktur. Det är
naturligtvis alldeles riktigt, men då har man återigen skurit bort en
stor grupp arbeten, som icke passa fö~- detta ändamål.
Ej heller skall man ha arbeten, där man behöver använda materiel med
monopolpriser. I så fall f.aller exempelvis elektrifieringen bort, då ju
professor Ohlin själv var vänlig att påpeka hur betänklig prissättningen
på eliektrisk materiel är.
.
Vidare måste man ha sådana arbeten som skola. passa just för de
arbetslösa. För arbeten i den öppna .arbetsm.arknaden måste man använda yrkeskunniga arbetar,e, och det måste .då möta stora svårigheter
att 'finna lämpliga arbeten.
Professor Lindahl kom slutligen med ett ytterligare krav, som jag
verkligen aldrig hade trott ens skulle kunna komma i fråga, nämlig·en
att arbetena också skulle vara räntabla. Då har man snört in ,det hela så
att, jag tror man måste fråga: var finnes denna verkligt goda cigarr~
Det finns praktiskt taget ingenting kvar av alltsammans.
Det har här sagts, att. de 50 eller 100 miljoner som arbetena skulle
kosta i och för sig icke -Bp,ela någon större roll för kapitalmarkn,aden
men ändå alltid göra någon' nytta. Reson,emanget måste emellertid vara:
v·ar göra dessa 50 eller 100 milJoner den största Hyttan, vilken form är
d'et som åstadkommer den största lättnaden på arbetsmarknadent
Jag har därmed kommit över till den sista frågan, som gäller offentliga arbeten eller reservarbeten. Det är icke fråga om arbete eller icke
arbete, utan om vilken form arbetena skola ha. Jag ger st.atsrådet Wigforss rätt uti, att vi såvitt möjligt skola försöka sysselsätta hela svenska
folket; men nu gäller frågan icke detta utan hur folket skall sysselsättas, d. v. s. till vilka löner. Skola vi ersätta reservarbetena med offentliga arbeten eller skola vi bygga vidare på reservarbetenat För min del
måste jag säga, att jag fortfarande ansluter mig till vad professor Bagge
yttrade. J ag gör här över huvud taget icke annat än vad engelsmännen
kalla att »cross the t's and dot the' i's» i hans anförande. Jag måste .som
han säga, att nödhjälpsarbetena ha det oerhörda företrädet framför de
offentliga al~betena ur konjunktursYllpunkt, att de uutomatiskt äro själv-
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avvecklande. Det behövs icke några särskilda åtgärder för att avsluta
nödhjälpsarbetena, ty arbetarna försvinna från de~sa arbeten i och med
::tt konjunkturerna förbättras. Detta följer av själva deras grundprincip.
Genom att lönern'a hållas lägre än den öppna marknadens, blir det icke
längre kvar några arbetare, när de kun·na få sysselsättning i det privata
närin·~slivet. I fråga om de offentliga arbeten,:a förhåller det sig emellertid icke på detta sätt, utan där är det snarare tvärom så, att man har
anspråk på större säk,erhet i fråga om anställningen än' i d,et privata
näringsliv,et. Därför bli offentliga arbeten i normala fall arbeten som
icke kunna avvecklas vid förbättrade kon'junkturer, medan däremot nödhjälps- ,eller reservarbetena kunna avvecklas, och hittills i stort sett
också ha blivit avvecklade, då konjunkturerna förbättrats.

I

Fil. dr. G.. Dalen: Jag hade egentligen icke tänkt yttra mig i diskussionen men det har före,fallit mig, som om den väsentliga'ste och viktigaste
orsaken till ·det nuvarande läget har berörts alltför litet, åtminstone av inledaren. Man talar här om, huruvida vi kunna hoppas på att få normala
tider igen, d. v. s. sysselsättning i normal omfattning. lnn·an man kan
gå in på den frågan', måste man fråga sig, vad anle.dning,en är till att vi
i dag icke ha tsysselsättning. Vad är det, som inträff,at och åstadkommit
den'na ar.betslöshet1 Ja, som vi alla veta, som sysslat med dessa sak·er, är
det prisfallet, som har medfört, att varuprisnivån blivit felaktig i förhåli,ande till produktionskostnad,erna. Vi kunna icke, om vi vänta aldrig
så många år eller årtionden, få normal sY'Soselsättning, så länge icke detta
missförhållande blivit rättat. Det kan rättas, och jag hade för min del
hoppats, att det skulle ha skett i Sverige, sedan vår valuta blivit fri.
Riksbank,en har emellertid icke lyck.ats att höja prisnivån utan endast
att hindra den att falla ytterligare. A andra sidan ha arbetsgivarorganisationerna icke lyck,ats få n,ed produktionskostn.aderna. Jag tänker därvid n'ärmast på .lönerna. Levnad.skostnaderna ha sedan 1925 reducerats
med 25 a 3-5 %, men i v'erkstadsindustrien ha vi endast fått en nomin-ell
lönesänkning på 5 %. Varuprisindex,~n har sjunkit betydligt mera än
30 % och under sådan,a förhålllanden bli varorna dyrare i tillverkning än
vad man kan få ut för dem. Under dessa produktion1svillkor kan industrien icke sysselsätta arhetarna. Statliga arbeten kunna på intet .sätt
rätta till detta mis,sförhållande i det privata näringslivet.
Teoretiskt är jag mycket tilltalad av förslag€t, att staten med sina
arbeten skulle fylla ut under lågkoiljunkturen för att sedan, om det går,
avveckla dem vid högkonjunkturen. Den väsentliga .punkten är enligt
min uppfattning dock, på vilka villkor desisa ·arbeten skola utföras. Om
de på något sätt bromsa den nödvändiga sänkning,en av produktionskostnaderna, äro de odelat av ondo och komma att förlängaisvårigheterna
för näringslivet. ,Se vi på förhållandena under åren 1919-1920 i Förenta
Staterna, finna vi, att arbetslönerna då sänktes med 60 % och att detta
var förutsättningen för att man så snart lyckades komma tillbaka till
normala tider igen. Under samma tid sänktes lön·erna hos oss med
20-40 .%, och därigenom fick· vårt näringsliv möjlighet att åter komma
i gång. Från 1922-1923 fram till 19'29 ha sedan våra arhetslöner kontinuerligt stigit, och vi ha nu fått en väsentlig sänkning ,av prisnivån utan
att produktionskostnaderna denna gång ha blivit sänkta. Vart skall det
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taga vägen, om vi vid högkonjunkturer alltid höja våra produktionskostnader 'men sedan vid lågkonjunkturer icke sänka dem, utan såsom
herrar teoretici i dag anse det vara ,nog, om staten icke genom sina
åtgärder ytterligare höjer lönerna~ Statens åtgärder få på intet sätt
motverka den nödvändiga lönesänkningen.
För min del skulle jag h·ellst se, att denna lönesänkning icke -skedde
dir,ekt i kronor och ören, vilket alltid åstadkommer svåra strider på
arbetsmarknaden och hindrar produktionen under kanske månader och
halvår, vilket n·aturligtvis verkar oerhört skadligt på vår ekonomiska
ställning. Utan det förefaller mig, som om den enda möjligheten att
komma tillbaka till normala tider låge däri, att riksbanken lyckades i det
program, som årets bankoutskott angivit, nämligen att söka komma tillbaka till 1927-19'29 års pri·snivå, ty våra produktionskostnader av i dag
tnot.svara den prisnivå, som vi då hade. l\1:ed en fri valuta går det ovillkorligen lättast och med minsta ekonomiska förluster. Att de utländska
växelkurserna därigenonl ev·entuellt komma att stiga ganska avsevärt
har ring,a betydelse i jämförelse med att halva sv:enska folket skall gå
utan arbete.
Om de .st.atliga arbetena kunna försvaras eller icke, beror sålunda uteslutande på, vilka lön:er som där tillämpas. Det kan enligt min uppfattning icke vara tal om att i dessa arbeten tillämpa några topplöner eller
ens nuvarande löner, om man vill komma tillbaka "till normala förhållanden igen. Den ena industrien efter den andra måste slå igen, iSå länge
vi ha nuvarande prisnivå och nuvariande produktionskostnader.
Docenten J, Åkerman: Min ställning till kvällens diskussionisämne har
jag under de sen,ar,e åren haft tillfälle att angiva i Det ekonomiska läget.
J ag skall därför endast framställa tvenne frågor, men som j.ag tror
konstruktiva frågor. Den ena gäller professor Lindahl. Prof·essor Lin'~
dahl sade, att stat,sarbeten äro lämpliga, om de äro räntabla, och h·an
anförde sedan den vanliga katalogen på inskränkningar, som vi alla
bruka taga med, när vi tala om istats,arbeten. -Sedan övergick professor
Lindahl till att tala om: lönerna och sade bl. a., att en lönesänkning nog
icke ger den stimulans, som man väntar sig. Nu frågar j,ag mig: Icke
menar professor Lindahl verkligen, att när vi tala om lönesänkningar,
skola vi bara hetrakta dessa såsom ett psykologiskt moment' Frågan är
ju ett fördelningsproblem. Frågan gäller väl, om lönesänkningar genom
att flytta produktions- ochkonsumtion-smöjligheter från :en punkt till en
annan kunna skapa förutsättningar för ökad sy·sselsättning inom
I).ärin-gslivet.
Professor 'Lindahl framhöll också i detta sammanhang, att man i det
längst,8. drar sig för att genomföra lönesänkningar. D·etta var ett gan,ska
karakteristlskt yttr,ande, som är mycket belysande för h·ela den lönepolitik, -som förts under de senaste tre åre,n. J ag skulle 'Tilja fråga
honom: Om det visar sig, att man icke kan i stor utsträckning skapa
produktiva statsarbeten, skola vi då fortfarand,e i det längsta dra oss för
att få en allmän lönesänkning till stånd för att därigenom inom den
nuvarande produktionsappa.ratens ram möjliggöra ökad sysselsättning
och ökad produktion ~ Skola vi dra oss ännu ett år eller skola vi göra
det nu~
12 -
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Den andra frågan gäller professor Ohlin. Professor Ohlin har under
-de sista två åren börjat intressera sig för konjunkturteorien. Vi ha under
dessa år haft m enin-gsutbyten med v,arandra om krisen och om den rätta
krispolitik,en. J ag vill först med tillfredsställelse konstatera, att professor Ohlin i kväll är med på att depressionen innebär avvleckling och
reorganisation. Förut - och senast i somras - påstod professor Ohlin,
att detta var fullständigt onödigt. Nu ha vi fått höra, att det_ uppkommer -en ojämn och orän-tabel kapitalbildning under högkonjunkturen, vilket man är tvung-en att rätta till. D-et är ett framsteg. Men det förefaller
mig, som om detta medgivan-de skulle slå benen under prof. Ohlin,s krav
på -en plötslig, våldsam !stegring av kapitalbildningen, ty en sådan stegring disponerar till en särskilt djupgående· avve-cklingsproces-s.
Om jag sedan övergår till den andr,a delen av professor Ohlins anförande, ,så vill ,jag säga, att det är en sak, som ,slagit mig nu, liksom
under alla dessa år, och det är, att professor Ohlin ständigt under högkonjunktur och under depression, under hela konjunkturcykeln, alltid
haft jsamma livselixir, nämligen öklad kreditgivning'. Nu skulle jag vilja
fråga: finns det enligt prof. Ohlin n'auon punkt på hela konjunkturcykeln, då det kan vara lämpligt att vidtaga en kreditrestriktion~
Prof-essor Bli Ohlin: Jag ber om ursäkt, att jag återkommer, men jag
kan knappast un'dgä att göra d'et efter den fråg-a, som dr. Akerman
ställde till mig, och efter professor Hecklsche~s anförande.
För att börja med dr. Akerman, så iskulle jag vilja säga i förbigående,
att det slagit mig under den diskussion jag haft under de sista åren med
honom, att han alltid intresserat sig så mycket för förändringar i åsiktern'a hos de personer, han diskuterar med, att han vid varje tillfälle
utläser ett betydande närmande mellan hans di,skussionsmotståndares och
huns egen ståndpunkt, ett närmande som går så till, att hans motståndare
ändrar sin uppfattning till lstörre likhet med hans egen. Det är därför
förvånansvä.rt, att ,skillnaden än i dag är så stor, som den tycks vara.
Vad beträffar mina åsikter under dessa år, ,så skall jag villigt erkänna,
att det är riktigt, som dr. Akerman säger, att jag under de sist,a åren
livligt intresserat mig för konjunkturteorien. Jag har egentligen' icke
gjort något annat under de sista två åren, under det att jag däremot
tidigare var relativt okunnig på det området. Därför vill jag ingalunda
bestrida, att jag 1928 och 1929 gjorde en del uttalanden, som vittna om
otillräckliga kunskaper. J ag hoppas emellertid, att jag i viss mån har
bättrat mig' genom att lära av det som skett. Dr. Akerman- anser sig däremot ha h,aft preci,s samma -ståndpunkt under alla dessa år, och har alltså icke haft behov av att lära av den intressanta utveckling, som vi ha
upplevat.
Eftersom dr. Åkerman dragit up'p den i och för sig alldeles betydel,selösa fråg,an, om jag ändrat åsikt eller ej, så vill jag dock gärn,a tillägga,
att det jag uttalade under åren 1928-1929 hänförde sig nästan alltsammans, i den mån det rörde det svenska konjunkturförloppet, till frågan
om vårt sv-enska konjunkturförlopps beroende av utlandets. På grund ·av
att jag då onekligen haft tillfälle ,att mera studera de inte-rnationella
ekonomiska relationerna än konjunkturproblemet i allmänhet gjorde j-ag
gällan-de vissa åsikter, som dr. Ak'erman bestred, men som det förefaller

OFFENTIJIGA ARBETEN IDEPRESSIONSTIDER

161

mig, att utvecklingen har i hög grad bek.räftat. Jag påstod nämligen, att
Sverige skulle komma mycket sent med i konjunkturförloppet, så att vi
icke hösten 1928 hehövde räkna med någon snar lågkonjunktur. Det
visade sig i själva verket, att det dröjde·ända till sommaren 1930, innan
vi fingo någon nämnvärd lågkonjunktur. Mitt svar på dr. Akermans
fråga, som faller något utanför ramen i kväll, lyder: Jag anser, att
under högkonjunkturen är det på ett visst stadium lämpligt m·ed kreditåtst:r.amnin'g. J ag är t. o. ill. tveksam om hur det ställer sig under den
för,sia delen aven lågkonjunktur. På den senare punkten' har jag i viss
mån ändrat uppfattning. Det föref.aller mig icke alldeles uteslutet, att
under första delen' aven lågkonjunktur kan det vara farligt med en
alltför liberal kreditpolitik. Däremot har jag endast blivit befästad i min
uppfattning, att under den senare hälften aven depressionsperiod är
verkligen: en .aktivt liberal kreditpolitik, som befordrar likviditet, räntefall och realinvestering uteslutande av godo, om den föres öv,er hela
världen eller i varje fall med beaktande.av de svårigheter, som de intern·ation.ella ekonomiska relationerna kunna medföra.
Vad professor Hecklscher sade rörande knappheten kan jag icke ing'å
på, eftersom han icke gav någon närmare motivering.
Professor Heckscher reste den frågan, som för honom var en huvudpunkt, naturligtvis från h·ans utgångspunkter med rätta, hur de politiska korporationerna komma att arbeta. Det föreföll mig, som om professor Hecksche,r på denna punkt tycktes tro, att han kom med ett på
objektiva stat,svete·nsk,apliga studier fotat resultat. Det har tydligen undgått honom, 'att resultatet beror på hur man läser. Har man .en utpräglat
manS'chesterliberal attityd så läser· man historien på ett visst sätt och då
kommer man till ;ett visst resultat. Har man däremot en annan utgån'gspunkt, finner man genast, att det finns mycket avgörande olikheter mellan den historiska utvecklingen under en så utpräglat liberal ·aera som
slutet av 18DO-talet och den nuvarande, och då blir de historiska analogiernas beviskraft mycket ringa.
Prof·essor Heckscher sade vidare, ,att alla planer, som äro konjunkturplaner, äro svårare at.t genomföra än tidsbegränsade planer, exempelvis
svårare än den ryska femårisplanen. Fö:r.sta gången jag hörde detta
trodde jag det var ett förbiseende, att han uttryckte sig på det sättet,
men han upprepade det flera gånger. Professor Heckscher menar alltså
verkligen, att den ryska femårsplanen, denna våldsamma omgestaltning
av hela ·det ry:ska näringslivet i detta oerhörda land, med den ändring av
produktions- och transportförutsättningar och allt detta, som behövs, är
en plan, som icke i något annat väsentligt avseende är betydligt mycket
svårare än offentliga arbeten här i Sverige på 50 eller 100 miljoner
kronor! Om parallellen' med den .rysk·a femårsplanen skulle ha någon
mening, :skulle det väl vara den, att vi skulle ha större risk att spricka
på en konjunkturpolitisk plan om offentliga arbeten ärr man h·ar i Ryssland. Om det är så, att deras misslyckande h·ar berott på 'andra saker än
framtidens ovisshet - om det nu är ett misslyckande, vilket jag icke här
utt.alar mig om - så blir onekligen denna analogi ganska haltande. Då
står bara kvar den allmänna, icke exemplifierade satsen, att under eljest
l·ika omständigheter är det svårare att genomföra planer för en konjunkturperiod än för ·en bestämd tidsperiod.
r
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Sedan sade professor Heck'scher, att under tiden 1926-1929 var det
ingen, som erkände, att vi hade högkonjunktur, och han drog därav den
slutsatsen, att om vi komma tillbaka till sådana tider, som vi hade
1926-1929, så skulle ingen då heller erkänna, att vi hade högkonjunktur.
D'et är ·emellertid icke fråga om att dessa arbeten skulle avvecklas endast
tinder förutsättning att vi ha högkonju.nktur. Det har ifrågasatts både
av mig och andra, att de skulle avvecklas, då tiderna bli avgjort förbättrade. Man kan under sådana förhålla,nden icke undgå att göra den
frågan: tror professor Heckscher icke, att om det återigen blir sådana
tider som 1926-1929, vi allesammans skulle vara överens om ,att i jämförelse med år 1932 ha tiderna blivit »avgjort förbättrade»? Det är ·allt
som behövs. Om det sedan kallas för goda tider eller icke 'är en terminologisk fråga. Om arbetslösheten går u'ed radikalt, har man där ett objektivt tecken. Samma blir förhållandet, om den industriella produktionsvolymen i landet stiger.
Professor Heckscher nämnde själv ett exempel - med sockerskatten'då man satte in i utskottet,s memorial vissa saker, som sedan i viss mån
ansågos bindande. Vad hindrar, att man gör detsa.nlma även denna gång~
Dessa möjligheter antydde jag i mitt förra anförande, men professor
Heckscher talade ändå som om ingen tänkt på den saken.
Profes,sor Heckscher har själv under' disku·S'sioner i tullfrågan icke
tröttnat på att framhålla en mycket viktig synpunkt, nämligen den, att
om man inför tullar utan att säga något om, när de skola avvecklas, blir
man icke av·med dem utan de fortsätta automatiskt, men om man lämnar subventioner, som komma på budgeten, kan man bli av med dem på
grund av budgetsvårigheterna. Detta professor IIeckschers krav uppfylles just av de offentliga arbetena. De fortsätta icke automatiskt, utan
det måste för varje år tagas nya initiativ. De finansieras icke på ett
omärkligt sätt såsom tullarna, utan de komma på budgeten, först på
lånehudgeten och sedan genom räntor och amorteringar på skattebudgeten. Skulle de ,springa i höjden på det .sätt, varom man här p·rofeterat,
skulle det medföra stora .statsfinansiella vanskligheter och vanskligheter
att få lån till rimlig ränta, och a.mortera dem och häri får man en ingalunda oviktig broms.
När det gäller offentlig·a arbeten ställer emellertid professor Heckscher
sina 'krav ännu högre än i fråga om tullarna, .naturligtvis därför att
hans allmänna inställning gör honom skeptisk mot denna åtgärd..
Jag kan icke gå med på att byggnadsv.erksamheten iskulle vara utesluten från de offentliga arbetena. Det är ju bekant, att de. faktiskt utbetalda ackordspriserna ligga över de i avtalen fastställda och därför
kunna variera ganska avsevärt även vid oförändrat avtal; betydande
sän'kningar av »överbetalningen» ha på sina håll redan inträffat. Vidare
är det bekant, ,att byggnadsarbetarnas löner ligga ganska mycket lägre
än stockholmslönerna, när man kommer till landsbygden och de mindre
städerna. J ag medger, att beträffande Stockholm ligger saken mycket
ogYl1n samt till, men på annat håll kan,jag icke se, att offentliga arbeten
t form 'av byggnadsverksamhet skulle vara uteslutna med hänsyn till
lönerna.
När professor Heckscher tolkade vad jag sade om prissättningen på
elektrisk materiel så, att också elektrifieringen borde uteslutas från de
1
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offentliga arbetena, var det ett mi,s's-förstånd. J ag förutsätte.r nämligen
tvärtom, a.tt om man vill sätta i gång sådana arbeten, så skall man
lyckas få en överenskommelse med de företag, som leverera elektrisk
materiel etc. Att förutsätta något annat skulle väl vara orimligt. Ty
industribolagen kunna ej undgå att ställa samma krav på sig själv'a som
på arbetarna, ja, att föregå med gott exempel.
Frågan blir alltså närmast den, om de offentliga arbetena skola utföras till nödhjälpslöner eller till väsentligt högre löner. Det vore
n·aturligtvis på sätt och vis mycket bra, om man kunde få dessa offentliga arbeten utförda för löner på 3: 50 eller 4 kronor, ty 'då skulle fler
arbetstillfällen kunna skapas med en given summa. Men om man icke
kan få sådana lönesatser, vill man då avvisa dessa arbeten, därför att
man skulle få betala ungefär normala industriarbetarlöner, d. v. s. 8, 9, 10
eller kanske i vissa städer 12 kronor~ D'et h,ar ånnu icke givit.s något
besked på den punkten!
.
Man har också sagt, att dessa 50 eller 100 miljoner betyda ,s-å förfärligt
litet. Om man emellertid räknar efter hur många arbetare 180m därmed
skulle kunna få syselsättning, skall man finna, att det rör sig om 10,000
a 20,000, och det är väl icke så litet. Lägger man sedan till de indirekta
verkningarna med ökad sysselsättning även inom den privata konsumtiontsvaruindustrien, är det då verkligen så litet,att vi ha råd i nuvarande läge att avfärda det hela som e·n obet.ydlighet~·
Professor E_ Lindahl: Jag skall fatta mig mycket kort. Vi ha hört
tvenne n'ationalekonomiska teoretici uppträda som praktiska män och
förklara, att offentliga arbeten äro bra i teorien men dåliga i praktiken.
När de sedan gå att föreslå något eget remedium, rekommendera de
e,mellertid just san1ma sak, offentliga 'arbeten, bara med den lilla nyansen, att lönerna skola ligga cirka 20 % lägre eller ,något såd.ant. Kan
denna skillnad verkligen gö,ra ·allt'8ammans~ Det är klart, att det är enklare att ordna det hela, om lönern'a äro en smula lägre, ty.då får man,
som profess,or Heckscher utvecklade, en mera automatisk reglering av
den offentliga verksamhetens omfattning. Men det är väl icke alldeles
omöjligt att i ett vi,sst konkret fall ersätta denna ·automati,sm med en
planmässig ,reglering. Vi veta att det nu är depression, och att denna
skulle mildras genom att vi igångsätta offentliga arbeten under de närmaste två åren. Frågan gäller då, om vi skola öka de offentliga arbetena
nu, när detta är motiverat med hän:syn till depression'en, eller om vi icke
skola våga göra det, därför att vi kunna riskera att ej lyckas med a.tt
inskrän·ka dem om ett par år. Jag tycker det vore illa ställt om det politi.ska liv~t ,skulle fungera så dåligt, att man i ett sådant fall icke skulle
kunna komma överens och besluta en ökning, som icke ,skall få bliva
permanent.
För övrigt måste jag säga, att det föref,aller mig, som om de andra
invändningar, som från olika håll gjorts mot de offentliga arbetena,
sköte bra mycket över målet. Professor Bagge anförde t. ex., att det
måste bli fråga om så stora summor, att svårigheter kunde befaras för
den allmänna ~ikviditeten, för betalningsbalansen O~ s. v. Om skillnaden
i lön'er mellan offentliga arbeten av nu ifrågasatt slag och rese.rvarbeten
endast uppgår till cirka 20 %, låter det otroligt, att låt oss säga 300 mil..
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joner såsom löner vid nödhjälpIsarbeten skulle vara fullt rekominendabelt, under det 'att en löneutgift på 300 miljoner vid andra offentliga arbeten skulle vara fullständigt van,sinnig. Jag kan icke förstå, att denna.
lilla skillnad kan få sådana verkningar.
Professor Ohlin har redan besvarat den fråga, som dr. Hildebrand
framförde, nämligen hur det vid ökad kreditgivning till företagen skall
ordnas med deras avsättning. Det är klart, att företagen i stor utsträckning köpa av varandra. Om man ger kredit till alla företag ,samtidigt~
kunna de alltså öka sina inköp från varandra, varigenom alla samtidigt
få ökad avsättning för sina produkter. Det är just därför, som det behövs
en planmässig och enhetlig organisation' av det hela. Detta gäller naturligtvits bara hemmamar.knaden, ty man kan icke öka exportindustriens
avsättning på ,samma sätt. Men för hemmamarknaden är programmet
genomförbart, och det vore önskvärt, att m'an på ,detta sätt åstadkom en
förbättring av läget.
Slutligen framställde dr. Akerman ett par frågor om lönesänkningars
verkning-ar i depression,stider. Jag vet icke, om jag riktigt för.stod vad
han av,såg med att lönefrågan var en fördelnings fråga. Men jag 'antar t
att han menade, att om man sänker lönerna, få andra personer ökade
inkomster, och 'att ·det därför icke behöver bli någon inverkan av lö'nesänk'ningarna på köpkraften och prisnivån inom landet. Detta är en gammal tvi,stefråga. En förän'drad inkomstfördelning kan enligt min mening
medföra dylika verkningar, ty det är icke säkert, att de, som fått ökade
inkomster, använda sina pengar på samma sätt som de personer, vilka
ha fått sina inkomster beskurna. Därigenom kan det uppkomma diver,se
ruhbningar, som mycket väl kunna gå i deprimernnde riktning. D'et kan
ju vara iså, ·att ·den del av arbetarnas inkomst, 'som överfö.res till kapitalisterna, därigenom Isparas i större utsträckning än förut, och det blir då
lätt minskad ,efterfrågan efter konsumtionsvaror, vilket i sin tur. medför
ett pristryck.
Den andra frågan gällde, hur man skulle göra i det fallet att man icke
kunde ordna med ofie,ntliga arbeten, om man då icke skulle sänka
lönern·a. Den frågan besvarar jag för min' del gärna jakand.e. Men den
fråga, som vi behandlat här i kväll, hade alldeles motsatt innebörd: om
lönesänkningens väg ej är framkomlig, när det gäller att lindra depressionen, bör man då ej söka åstadkomma någo:n förbättring av läget
genom viss ökning av de offentliga arbetena~ Enligt min mening borde
större enighet ha kunnat uppnås om ett jakan'de svar även på denn'a
fråga, som i motsats till den förra just nu är aktuell.
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FORS, J., direktor.
FORSGREN, B., direktor.
FORSSELL, 0., auditor.
FORSSMAN, E., forsakringsdirektor.
FRANCKE, N., lojtnal1t.
FRANCKE, 0., grosshal1dlare.
FRANSEN, H. D., driftdirektor.
FREDELIUS, HJ., aktuarie.
FRIES, C., bankdirektor, Vii.nersborg.
FRIES, HJ., doktor.
FRIESEN, F. VON, kalurer.
FRISELL, E., direktor.
FRISK, C., v. hii.radshovdil1g, f. d. bankdirektor.
FRYDEN, E., overstelojtnal1t.
FRYXELL, 1(. A., generaldirektor.
FRANCKEL, C., direktor.
FROLEEN, G., direkto.r.
FANT,

FEBVREL,

GABRIELSSON,
GEIJER,

A., direktol', Goteborg.

E., assessor.

J., revisor.
T., kanslirad.
GJORES, A., redaktor.
GRANHOLl\.f, H., direktor.
GRANQVIST, M., t. f. domankalurer.
G-RIPENSTEDT, C., friherre, v. haradshovding.
GUINCHARD, J., fiI. doktor, direktor.
GIBSON,

GIRL,
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GUINCHARD, P.,fil. kandidat..
GUSTAFSON, J. F., godsagare, Jarpii.s.
Gardin, S. A.., civilingenjor.
HAGSTROM, K.-G., fil. doktor.
H.AGSTRO?tI, S., revisor.
HAHN, B., bankdirektor.
HALLBERG, I., fil. doktor, direktof,
Saltsjobaden.
H.ALLSTR01tI, H., ingenjor.
HAMILTON, A., greve, advokat.
HAMMARSKIOLD, L., generallojtnant.
HAMMARSKJ"OLD, B., statssekreterare.
HAM?tIARSKJOLD, D., fil. licentiate
HANSON, L., direktor, Djursholm 1.
HANSSON, J., bokforlaggare.
HASSELROT, P., dispaschor.
HAUPT, 0., direktor, Saltsjobaden.
HEAP.ABERG, Y., fil. licentiate
HEDBERG, .A., direktor.
HEIMBURGER, H., sekreterare.
HELLFARTH, MARIANNE, froken.
HELLNER, J., f. d. justitierad.
HELLSTEDT, L., civilingenjor.
HELLSTROl\I, T., direktor.
BERLITZ, K., v. haradshovding.
HERNOD, T.," disponent.
BERSLOW, C., fil. doktor, Malmo.
HESSLER, A., sekreterare.
HEYMAN, B., direktor.
HEYMAN, G., kopman.
HEYMAN, H., sekreterare.
HILDEBltAND, K., fil. doktor, riksgalds·
fullmaktig.
HIRSCH, A., direktor.
HIRSCH, E., direktor.
HIRSCH, 0., direkWr.
HOLMBERG, E., banktjansteman.
HOLMBLAD, D., grosshandlare.
HOLSTI, P.O., ingenjor, Saltsjobaden.
HOLTERMA.NN, 0., kabinettskammarherre.
HUJ.lDT, K., direktor.
HULTMAN, G., direktor.
HULT~IAN, I., bankdirektor.
Huss, E., til. doktor.
Huss, G., generaldirektor.

HXGGLUND, J. A., riksgaldssekreterare,.
Djursholm 1.
HAGGLOF, R., v. haradshovding.
HOGB01tf, 1., docent.
HOGLUND, I{. J., kopman.
HOGLUND, O. M., fil. doktor.
HOJER, K., fil. licentiat, t. f. aktuarie.
IHRFORs, A., til. magister, kontorschef.
IHRFoRs, C. G., juris doktor, t. f. landssekreterare, Vis by.
INSULANDER, E., generaldirektor.

N. A. J forste aktuarie.
.JACOBSON, G., bankir.
JACOBSSON, P., jur. licentiat, Basel.
JANSSON, E. T ... fil. doktor.. forste
aktuarie.
JANSSON, M., fil. doktor, konlmerserad.
JEANSSON, TH., direktor.
JELF, 0., revisor.
JENSEN, E., civilingenjor, Sundbyberg.
JOCHNICK, J. G. A. AF, f. d. general~
direktor.
JOHANSSON, A., fil. licentiate
JOHNSSON, W., disponent.
JONASSON, 0., docent.
JONSON, T., professor, Djurshohn.
JONSSON, A. V., stadsmaklare.
JOSEPHSON, H., direktor.
JOSEPHSON, J., grosshandlare.
JOSEPHSON, P., bankir.
JOSEPHSSON, 0., fil. licentiate
JUHLIN-DANNFELT, C. G., direktor.
.TARTE, 0., til. doktor, byrachef.
JONSSON, T., redaktor.

JACOBI,

KAl\'IPH, A., direktor.
KARLSSON, HJ., ombudsnlan.
KEMPE, "S., bruksagare.
KEWENTER, A., e. o. hovrattsnotal'ie.
KEY, H., fil. doktor, chefredaktor.
KINNANDER, 0., V. haradshovding.
KJELLBERG, E., bankdirektor, Saltsjobaden.
KJELLBERG, J., f. d. bankdirektor.
KLEMAN, C., civilingenjor.
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KOBll, G., f. d. professor, riksgaldafullmaktig.
KOCH, F. VON, fil.lieentiat, Djursholm 2.
KOCH, 0., t. f. sekreterare.
KOCK, B., civilingenjor.
KOCK, KARIN, fiI. doktor, foreningens

sekreterarc.
KOERSNER, S., kamrer.
KRUSENSTJERNA, F. VON, bankinspektor.
KUGELBERG,B., direktorsassistent.
KULLINO, E., jure kandidat, ombudsman.
KUYLENSTIERNA, C. W. U., juris doktor,
kanlmarrattsrad.
KALI~QVIST, 0., byrainspektor.
LAGERBJELKE, J. G., greve, f. d. byrachef, Alvsjo.
LAGERCRANTZ, C., kapten.
LAGERCRANTZ, G., bankdirektor, foreningens o'rdforande, Djutsholm 1.
LAGERCRANTz, M., herr.
LAGERGREN, H., avdelningschef.
I.JAMBERTH, C., notarie.
LAMBERT-l\IEULLER, F., direktor.
LA~{M, E.., bankdirektor.
LANDBERG, C. E., kommerserad.
LANDEN, O. W., f. d.landskamrer, Linkoping.
I.JANDGREN, G., til. magister.
LARSSON, G., banktjansteman.
LARSSON, 0., borgarrad.
LARSSON, Y., fil. doktor, borgarrad.
LAUREI~L, E., bankdirektor.
I.JAURIN, I., aktuarie.
IJAURIN, P. J. G., f. d. overdirekWr,
Djursholm 1.
LAURITZEN, H., bankdirektor.
LAVAL, G. DE, fil. oeh jure kandidat.
LEFFLER, H., direktor, Goteborg.
LEFFLER, S. H., revisor.
LEIJONMARCK, G., assessor.
LIJ~IENBERG, A., fil. doktor, forste
aktuarie.
LILJA, C. B., bankdirektor, Djursholm 1.
. LINCK, W., grosshandlare, Djursholm 1.
LINDAHL, A., advokat, Djursholm 1.
LINDAHL, E., professor, Goteborg.
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LINDAHL, G., revisor.
LINDBERG, J., forlagschef.
LINDBERGER, A., redaktor.
I~INDBLAD, A., til. doktor, Djursholm 2.
LINDEBERG, E., t. f. ·byraehef.
LINDER, TYRA, amanuens.
LINDH, H., bankdirektor, Uppsala.
I.JINDM.AN, A., konteramiral.
LINDNER, J., major, Djursholm 2.
LINDQUIST, OL., direktor.
LINDSTEDT, A., f. d. president.
LINDSTROM, Y., forate byrainspektor.
LINSE, R., civilingenjor, Jonkoping.
LITHANDER, E., direktor, Goteborg.
LJUNGBERG, 0., kammarrattsrad.
LJUNGDAHL, OL., major, Djursholm 3.
]~JUNGGREN, A. A., sekreterare.
IJJUNGGREN, H., direktor.
LJUNGLUND, L., chefredaktor.
LJUNGLOF, R., grosshandlare.
LOOSTROM, B., t. £. kanslisekreterare.
LOVEN, T., forsakringsdirektor.
I.JUBLIN, I., direktor.
I~UNDBERG, F., fiI. doktor, direktor, Saltsjobaden.
J-.JUNDGREN, TH., konsul.
·LUNDQVIST, E., bankdirektor.
LUNDVIK, V., handelsrad.
IAjBEcK, S., landshovding, Gavle.
LYBERG, E., direktor.
LYBERG, S., e. o. hovrattsnotarie.
J~YTTKENS, Y., advokat.
J-.JOWGREN, J. G. F., landskamrer, Saltsjobaden.
MALl\1, P. L., f. d. stadskamrer.
MALMFORS, N., civilingenjor.
MALMSTROM, S., bankdirektor.
MANNERFELT, C., statssekreterare, Stocksund.
MANNERBEIM, J., friherre, direktor, Norsholm.
MANNHEIMER, G., bankdirektor.
MARCUS, M., fiI. doktor.
MARlN, S., radman, Gavle.
l\IATERN, C. R. VON, bankdirektor,
Vanersborg.
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J\1ATTON-SJOBERG, N., bankdirektor.
MATTON-SJOBERG, P., bergsingenjor.
MATZ, S., juris doktor, kommerserad.
MELIN, H., byrainspektor.
MODIG, E., envoye, Lima, Peru.
MOLANDER, S., banktjansteman.
MOLIN, R., direktor, Orebro.
MONTGO:rvIERY, A., professor.
MON~GOMERY, B. G., fil. doktor, Djursholm.
MORAJ..IES, J., grosshandlare.
MORSSING, 1., advokat.
1\1YRDAL, G., docent.
MARTENS, H., direktor.
MOJ.JLER, K., direktor.
}\iORNER, K. A. G., greve, landshovding,
Hahnstad.
NANNESON, L., direktor, Lidingo.
NEHRl\fAN, A. 'V., bankdirektor.
NERELL, A., direktor.
NIAL, H., juris doktor, docent.
NIKLASON, D., grosshandlare.
NORBECK, 0., bankdirektor.
NORDENDAHL, E., civilingenjor.
NORDENFELT, P., civilingenjor.
NORDENSON, H., til. doktor.
NORDIN, J., chef for arbetsradet.
NORDSTROM, A., ingenjor.
NORDWALL, B., finanssekreterare.
NORDWALL, H.,. kamrer.
NOREN, H. L., disponent.
NORR1\IAN, S., byrachef.
NORSTROM, C., advokat.
NYBERG, J., lektor.
NYLANDER, E., direktor.
NYSTROM, B., fiI. doktor, t. f. byrachef.
NYSTR01ti, E., sekreterare.
NYSTROM, H., bankdirektor
NYSTROM, H., civilingenjor.
NALSEN, F., bankdirektor.
ODELBERG, E. A., bankdirektor.
ODELBERG, V., hovjagmastare, Gustavaberg.
ODEN, S., forste aktuarie.
ODHE, T., redaktor.

OHLIN, B., professor.
OHLIN, H., direktor.
OLSSON, A. F. N., advokat.
OLSSON., I., bergsingenjor.
OLSSON, K., t. f. forste kanslisekreterare,
Stocksund.
OSTERMAN, I., f. d. kapten.
OTTERSTROM, N., revisor, Vasteras.
PAIJME, G., direktor.
PALME, INGEGERD, froken.
P ALME, S. T., direktor, ledamot atti sty1'"elsen.

PALMGREN, H., regeringsrad.
PALMI, S.) kapten.
P ALMQVIST, G. R., fiI. doktor, aktuarie.
PARMENT, G., stadskamrer, Goteborg.
P AUES, E. V., direktor.
.
PEHRSSON, A., riksdagsman, Sodra Aby.
PERSSON, E., direktor.
PETREN, 'T., hovrattsrad.
PETTERSON, E. K., korrespondent,
Goteborg.
PHILIPSON, M., f. d. bankdirektor.
PHILIPSON, W., v. haradshovding.
PHRAGMEN, E., f. d. professor, direktor.
PLANTING-GYLI.lENBAGA, E. J. C., regeringsrad.
PORAT, T. VON, forsakringsdirektor.
PRAWITZ, G., juris doktor, sekreterare.
PRIPP, L., v. haradshovding.
PRYTZ, B. G., overdirektor', Goteborg.
RAAB, S') friherre, bankombudsll1an.
RAASCHOU, T., bankdirektor.
RABE, E. H:SON, polissekreterare.
RARE, G., bankombudsman.
RAPPE, O. -L., friherre, f. d. bankdirektor.
REGNSTRAND, J. 0., revisor.
RIBEN, K. A., v. haradshovding.
RICHERT, A., utrikesrad.
RICHERT, S., juris kandidat.
ROBERG, T., konsul.
RODLING, E., overingenjor.
ROHTLIEB, C., juris doktor, forste kauslisekreterare.
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ROOTH, 1., bankofullmaktig.
ROOTH, 0., direktor.
ROSMAN, II., fil. doktor) direktor.
ROSWALL, A., riksgaldskommissa.rie,
Sodertorns villastad.
RUDBERG, 1., advokat.
RUDENSTAM, G., jure kandidat.
RUNEl\fARK, P. S., t. f. byrachef.
RYDBECK, 0., bankdirektor, ledamot a'v
styrelsen) Djursholnl 1.
ROING, E., grosshancUare.
SACHS, J., generalkonsul.
SACHS, 'f., redaktor.
SAl\IUELSSON, 0., organisatiollschef.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SANDLER, R., utrikesminister.
SANTESSON, R., ballkkamrer.
SCHENKE, N., undervisningsl~ad.
SCHULZENHEIM, H. VON, byrachef.
SEDERHOLl\f, G., landshovding,
Nykoping.
SEGERSTEDT, '1'., f. d. professor, redaktor, Goteborg.
SELMER, H., direktor.
SETH, P. VON, justitierad, Djursholm 1.
SETTERGREN, G., v. auditor.
SETTERWAIJIJ, A., kapten.
SIDWALL, S. R., t. f. byradirektor,
Lidingo 1.
SIEURIN, E., ~veringenjor.
SILEN, G., e. o. aktuarie.
SILFVERSWARD, E., revisor.
SIIJLEN, 0., professor.
SILVERSTOLPE, G. WESTIN, f. d. professor, Stockh olm.
SILVERSTOLPE, H., disponent, SurahamInar.
SIMONSSON, K. G., statistiker.
SJOGREN, E., forvaltare, Uppsala.
SJOGREN, G. \V., fil. Iicentiat, forste
kanslisekreterare.
SJOGREN, 1., forsakringsdirekWr.
SJOGREN, 1. W., juris doktor, docent.
SJOGREN, P. A., ingel1jor.
SJOSTEDT, C. H., f. d. bankdirekWr.
SJOSTROM, 1., direktor, I-Ioganas.
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SKOGH, S., t. f. byraassistent.
SMERLING, G. W., v. haradshovding.
SMITH, 0., .tiL doktor, I{arlshamn.
SOHLMAN, R., kommerserad.
SOJUl\IARIN, E. F. K., professor, I.Jund.
STAEL VON HOLSTEIN, MATHILDA,
advokat.
STEFFENBURG, R., Iorste byrainspektor.
STEN, H., bankdirektor.
STENBECK, H., advokat.
STENDAHL, 0., civilingenjor.
STERKY, C. E., krigsrad.
STERNER, R., amanuens.
STIEBEL, B., forsakringsdirektor.
STIERNSTEDT, W. G., friherre, direktor.
STJERNBERG, N. F., professor.
STOCKl\'IAN, S. R., f6rste aktual'ie,
Saltsjo-Storangen.
STOLPE, H., fil. kandidat.
STREYFFERT, Th., docent.
STRIDSBERG, E., byrachef.
STRIDSBERG, E., generaldirektor.
STYR~IAN, G. A., direktor.
STALFORS, H., professor.
SUNDELIN, C., civilingenjor.
SUNDIN, J. A., sekreterare.
SUNDIN, 0., banktjansteman.
S'VARTLING, J., bankdirektor.
SVENSSON, C. E., overdirektor.
SVENSSON, S., revisor.
SYDOW, Hj. VON, v. haradshovding.
SYDOW, O. VON, landshovding,
Goteborg.
.
SALLFORS, T.) overingenjor.
SODERBERG, E., hovrattsnot., Uppsa]a.
SODERBERG, G. W., bankdirektor.
SODERBERG, K. G., .til. doktor.
SODERBACK, F., direktor.
SODERLING, H., revisor.
SODERLUND, G., direktor.
SODER:r.IARK, P. G., I. d. generaldil'ekt<h'.
SODERSTROM, E., direktor.
SODERSTROM, N., arbitragor.
TA1tIl\I, H. S., bankdirektor, riksga.ld~
fullmaktig.
THIEL, A., direktor, Djurshohn 1.
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THIEL, A., grosshandlare.
THIEL, R., banki-r, Saltsjo~D\1vnas.
THOREN, S., overstelojtnant.
THORSTENSON,A. G., statskommissarie.
THRONE HOLST, H., disponent.
TIGERSCHIOLD, H.; f. d. kanslirad.
TONDEN, A., byrachef.
TOTTIE, H. K. H., statskommissarie.
TRANCHELL, C. F., ingep.jor, Malmo.
TREFFENBERG, E., advokat, Djursholm 1.
TRYGGER, C., bankqi-rektor.
TRYGGER, C. E., ka~rer.
TRAGARDH, R. O. E., bankdirektor,
Goteborg.
TORNEBLADH, C., bankosekreterare.
TORNQVIST, G., docent..

WIDI,UND, S., reviSOl·.
WIGFORSS, E., statsrad.
WIJKANDER, T., direktor, Goteborg. WIJKl\iAN, A., landshovding, Harnosal1d..
\VIKSTROM, C., grosshandlare.
WILHELMSSON, E., kamrer.
WILLGREN, C. G., t. f. taxerings!rommissarie.
'VII.JLNER,- N. G., direktor.
WILLNERS, H., bergsingenjor, Langs~
. hyttan.
WINKiER, N., grosshandlare, l\1ahno.
WISTRAND, K; K:SON, sekreterare.
WOHLIN, N., generaltulldirektor.
W OLONTIS, J., fil. magister, skriftsUillare.
W AHLIN, P., bankdirektor.

ULMGREN, P., forsakringsdirektor.
URVARN, H., kamrer...

ZEIPEL, \T. VON, ombudsman.
ZETHELIUS, E. (j., f. d. bankdirektor.
ZETHELIUS, F., f. d. overdirektor.
ZIELFELT; A., bankdirektor.

VALENTIN, I., direktor.
VENNBERG, E., t. -f. forst~ aktuarie.

W ADSTEIN, T., f. d. bankokommissarie.
WlERN, F., direktor, Djursholm.
W lERN, 0., advokat.
W AHLBERG,- G., e. o. hovrattsnotarie.
WAHLGREN, H. R., kamrer.
WAHI.JIN, C. A., kanslirad.
'VALDENSTROM, M., direktor.
WALDENSTROM, 0., sekreterare.
WALL, S., professor.
WALLENBERG, J., bankdirektor.
WALLENBERG, K. A., bankdirektor.
WALLENBERG, M., v. haradshovding.
WALLENBERG, 0., kapten, direktor.
WALLER, H., regeringsrad.
WALLGREN, T., revisor.
WALLNER, J., aktuarie.
W ANBERG, T., f. d. kamrer, Djurshohn 2.
WENNERHOLM, G., advokat.
WERNER, Crr., direktor, Djursholm.
WESTERBERG, S., direktor.
WESTIN, E., bankkamrer.
WICKMAN, N. J., redaktor.
WIDEN, P. G., bankdirekWr.

ABERGSSON, ANNA, froken.
AKERHIELl\I, C. 0., friherre, jure kandidat..
AKERLINDH, G., direktor.
AKERMAN, G. -R. J., generallojtnant.
AKERl\IAN, J. G., professor, Goteborg.
AKERMAN, J. H., doeent, Lund.
.AKESSON, O. A., fil. doktor, chef. for
forsakringsinspektionen.
AMARK, K., fil. doktor, kanslichef.
.AQVIST, T., disponent, Orebro.
.ASTRAND, I., :fil. kandidat, Ystad.
....\STROM, A., juris doktor, Malmo.
.A.STRoM, A. M., juris kandidat.
OBERG, .A.•, banktjansteman.
OHMAN J:OR, E., bankir.
ORNE, A., generalpostdirektor, leda1not
av styrelsen.
OSTERBERG, S. E., kommerserad.
OSTERGREN, A., f. d. statskonsulent..
OSTERGREN, T., t. f. sekreterare.
QSTERLOF, A., haradshovding.
OSTRAND, D., byrachef, Stocksund.

