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NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS

sammantrade den 29 januari 1918.

Ordforande: Direktore1'~ S. PALME.

Till Iedamoter av foreningell invaldes:

Auditoren H. Reh1~berg,

Juris Kandidaten P. Jacobsso1~,

Brukspatron P. Eriksson,
Sekreteraren E. Stridsberg,
Direktoren E. Tigerschiold,
Bankdirektoren W. Philipson,
Direktoren G. Leufven,
Fit. 'Doktor E. Modig,
Agronomen L. Nanneso1~,

Professor G. Kob'b o'ch
Riksgaldskoffilnissarien A. ROS1vall.

rrill revisorer for granskning av 191 7 aI'S rakenskap utsagos
Direktoren H. f3chultz och Civilingenjoren P. Nordenfelt.

Professor G. Cassel holl harefter ett foredrag om:

Finansplanen och det ekonomiska laget.

Kungl. 111aj:ts askanden av arets riksdag overskrida alIa vanliga

matt. For 191 9 ~skas icke mindre an' 561 111illioner kr., och anda
tillkommer en tillaggsstat for 1918 a 661 lnillioner kr. Totalsum

man uppgar salunda till 1,222 millioner kr.
Jag troI', att 111 an 'kan saga, att denna finansplan utgor den Illest

olnfattande finansiella uppgift, S0111 nagonsin forelegat de svenska stats
1
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Inakterna. Fornlellt innebar den slutforandet av ett viktigt budget

tekniskt reformarbete. '}vfateriellt innebar den en nppgorelse av krigs

tidens sanltliga extraordinara utgifter anda till utgangen av 1918 oeh

tillgodoseende av vissa krav, sortl krigstidens efterverkningar kunna

stalla pa 1919. Finansplanen hal' dessutonl haft att r~ikna IDed stir

skilda svarigheter, sonl fororsakats av penningvardets fall. DHrnled

foljer namligen en stark stegring av utgifterna oeh, sonl vi skola se~

ocl{sa en fulIstandig ol11viHvning av affarsverkens ekonolni oeh djnp

gaende forskjutningar av de stirskiIda. statsinkolTIsternas relativa be

tydelse i budgeten. Slntligen tillkolnl1)a i elr uto1110rdentliga svarig

hetel' yid finansplanens geno111forande, dA det galler att skaffa medel

for utgifler, SOln delvis ko
o
mnla langt fore n)otsvarande inkonlster, oeh

att upplana de Sllnl1110r, SOlll bora anskaffas ph laneviigen.

Det ar av synnerlig '., vikt hflde for politiker oeh for finanslnan

att gora sig fullt fortrogna 11led denna finansplan. Nagon verklig

inbliek i densamllla far 11lan naturligtvis ieke gen0111 tidningarnas

ytIiga ja.nlforelser Inellan siffror i den nya budgeten oeh nl0tsvarande

siffror pa ~ildre budgeter. Nagon strang 1110tsvarighet finns icke, oeh

Sll111nlOrna aro ofta alldeles inkomparabla. Ieke heller konllI1er nlan

langt gen0111 att studera sarskilda inkomst- och ufgiftsposler, om nlun

ocksa ·darvid kan traffa pa ratt sa intress~nta nyheter. For att verk

ligen fa en uppfattning onl .arets budget oeh vad den i ·stort innebHr

llla.ste 111an gora sig fortrogen nled de eentrala problenl, det gallt ati

losa, oeh darefter undersoka, bur finansplanen lost dell). .Jag skall

allts{l nn till en borjan be att fa fitsta herrarnas uppnlark,salnhet. p(~l

hela den stora uppgorelse11 l1led det gan)la, sonl ingar i arets finans

plan. Denna firiansplan HI' nanlligen en uppgoreIse i stort 111ed hela
det gamla. finanssystelnet bade formellt oell ·reellt.

Forst Iftt oss se ett ogonblick pi! den formella sidun av saken.

Det galler nu att avskaffa forskottssystenlet. 'Tad hal' orsakell varit

till detta systenl, som lett oss in i sa. pass trassliga finansiella forhal

landen? Om vi vilja klargora den saken, 11ar nlan att skilja mellan

tre slag av forskott: for det forsta forskott pa anslag fl foljande ~\rs

stat, vilka forskott ersattas ett ar efterat, for det andra forskott, sonl

ersattas av fralndeles inflytande Inede], tOlntforsiiljningsl1)edel eller

dylikt - det kan droja atskilliga aI', innan dessa forskott inlosas·,

lnen det finns i alla fall medel tillgangliga for andamaJet - och for

det tredje forskott, S0l11 kungl. l1laj:t gor oeh for Yilka sedan begares
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€I'sattning i efterhand av riksdagen. Del finnes, nar sistnamnda' fo1'
skott goras, icke. HagOn taekning, utan denna far riksda'gen i efter
hand bereda. Dessa forskott ersattas pa en budget, som riksdagen
gor upp, sedan det ar ~ir slut, under vilket forskottet gjorts. Alltsa
komnler det att droja 11linst tva aI', innan' dessa forskott ersattas.
De hilda forsta grupperna aro betankliga ur rakenskapssynpunkt, dar
for att utgifterna goras under ett ar. men rakenskaperna foras p'i! ett
annat are De Hro realiter .hetankliga, darfor att de taga medel i an
sprak, 'sonl icke finnas till disposition, oeh sto1'a darigenom finans
planen oeh nodvtindiggora kassaforsta.rkning fran riksgaldskontoret.
Detsamma galler om tredje gruppen av forskott, betraffande vilka
dessutom den invandningen a1' att gora, att diirigenonl riksd3gens
bevillningsmakt ~iventyras, dA de besta dHri, att kungI.. maj:t gor
utgifter utanfor riksstaten for att forst efterat inhamta riksdagens
sanltycke.

Sedan 1911 iiI'S riksstatsrefornl filed 1912 aI'S statsregleioing
genomforts, riktade jag l1litt arbete pel ett avskaffande av dessa nliss
forllallanden oeh ingav oeksa i decenlber 1913 en »P. M. till finans
Illinistern angaende forskottens budgettekniska bellundling», d~r jag
havdade den prineipen, att »varje fir savitt 1110jligt skall rued hjulp
av sina egna inko111ster taeka sina sa111tliga egna utgifter» oeh att
allts[l forskottssystenlet borde avskaffas. Forslaget ledde dA icke till
BagOn atg~ird, ehuru statskontoret vid reuliss i huvudsak anslot sig
t.ill detsanlnla.

Onl refornlen dA genomforts, hade lllycken oreda, som senare
nppk0111, kunnat undvikas. Under kriget fick nalnligen forskottsva
sendet ell dittills oanad utveekling. Detta berodde pa att statsmak
tern~ drogo sig for att se stallningen sudan. den val' oeh' vidt~lga de
fltgarder, den kravde. Att Sverige 111:lste iklada sig betydande nen-
.tralitetskostnader var klart for alIa pa hosten 19 t 4. Men riksdagen,
som da var salnlad, kunde ieke fornla sig att pa den stat, den gjorde
upp for 1915" uppfora elt. anslag for neutralitetskostnader, SaSO}ll
regelnlassigt borde skett. Ett sadant bade ju forpliktat till' anskaf
fande av Inedel till tackande av denna nya lltgift. Hela, detta obe
bag ville ll1an heIst komma ifran oeh skot det pa franltiden genoln

,att bemyndiga kungl. 111aj:t att gora de nodiga utgifterna forskottsvis
intill en viss grans -- oeh franldeles anlnala denl till ersattande.

Pfl samtna satt forfor Ulan med kostnaderna for avhjalpande av den
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\rantade arbetslosheten. Man kan" saga, att det iir en mycket nl~nsk
lig svaghet detta att skjuta ifran sig bekymmersamma saker. Men

liksonl den plagar haUlna sig i det privata livet, sa skulle den i detta
fall komnia att dra med sig ganska betankliga foljder.

Regeringen fortsatte namligen pa den inslagna vagen, och de
betydande utgifter for yarn om rikets neutralitet, som kung!. rnaj:t
fann nodiga, gjordes salunda utanfor riksstaterna. Det 3.1" givet, att
riksdagens bevillningsratt harigenoln lnaste pit. ett hogst betankligt
vis sattas Asido, och det kan" knappast forvana, att Ulan inotn riks
dagell borjade kanna sig orolig for sadana konsekvenser~

"Emellertid ville nlan till en borjan icke se, val" det prineipiella
-relet lag. I stallet sokte man en garanti mot. kungl. lnaj:ts egen
nla]{tiga" utgifter i nagot slags binder for riksgaldskontoret att forse
"kungl. maj:t med pengar. Men Inan hade" icke tankt igenom detta
problem: det val' ju uppenbart, att en sadan garanti nlaste bli inef
fektiv, sA' snart kung!. maj:t tillfalligtvis forfogar over pengar."

Pa hosten 1916 tillsattes kassafol'lagskonlmitten, sonl tick till
uppgift" .. "att undersoka, pa vad satt en begransning av kung!. maj:ts
mojlighet att starka sitt kassaforlag genonl att dra pa riksgaldskon
toret sku~le kunna vinnas. Da jag av denna komnlitte kallades att
SOlI) sakkunnig deltaga i dess arbeten, avgav jag till en borjan en
»P. M. angaende "fordringarna pa en rationell statsreglering» av den
12 september· 1916. Det program, jag dar uppstallde, sanlnlanfattas
bast i foljande ord, sonl jag c.itel'ar ur denna skl'ivelse:

»Mot att ,utgiftel' goras utan att nagot ans]ag for andarnalet he
viljats i riksstaten ar den basta garantien att tinna dari, att riksdagen
sjalv "pl:'incipiellt avstar fran att besluta eller medgiva sadana utgifter
och i" ovrigt gor riksstaten sa fullstandig, att dylika' utgifter i hu
vudsak kunna undvikas. SA lange praxis - - - 1'01' sig med
lnassol' av utgifter utanfor riksstaten, kHn man nappeligen hava nagon
garanti ,for "att denna utgiftsfoI'ln .icke missbrukas av en l'egering.
Men har denna utgiftsforln blivit ett rent undantag, kan en regering
]{nappast tankas komma att i nAgon nanlnvard utstrackning begagna

sig av den.
Mot ett obefogat overskridande av riksstatsanslag synes ater den

basta garantien ligga i ett rakenskaps- oeh revisionsvasen, som fir
tillrackligt effektivt for att inom kortast mojliga tid efter varje manads
_slut kunna uppvisa belastningen av samtliga anslag.
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Det ar salunda i ett principiellt overgivande av praxis att gOI~a

utgifter »forskottsvis» samt i ett klart oell Inojligast omedelbart offent
ligt konstaterande av anslagsoverskridanden, som nlan hal' att soka'
de verkliga garantierna for riksstatens efterlevande. Om dessa ga
rantier kan 111an visserligen saga, att de a1'o av lllera ITIoralisk an'
formell art. Men just det.ta synes mig i ]~ingden vara den basta bor
gen for deras effektivitet» .

Sa langt alltsa lnitt prineipiella yttrande v~d det tillfallet. 'I
kassaforlagskonlnlitte~s betankande har detta prograol fullstandigt
kommit till utt.ryek. Betankandet gill' vasentligen ut pa ett avskaf
fande av hela forskottsvasendet, oeh det kan knappast vara nagot
tvivel Oin att den frflga, for val'S skull kOlnmitten tiJlkonl, darnled
erhaller sin losning, sa att tanken pel en begr~insning a v kassafor
starkning fran ril{sg~ildskontoret alldeles kan, uppgivas elle'r i varje
fall far en helt underordnad betydelse.

DA neutralitetskostnaderna en gang kommit att finansieras for
skottsvagen. val' det naturligtvis av synnerlig vikt, att de atrninstone
bleve tackta efter utgangen av vart ar pa den riksstat, SOlD da gjor
des upp. Jag hal' alltifran borjan arbetat pa att fa en sadan finans-
'politik genomford. ,Detta hal' oekstl lyekats. 1914 ars neutralitets
kostnader aro tackta gen0111 ans]~g pa 1916 aI'S stat, 1915 aI'S neu
tralitetskostnader likaledes pa 191 7 aI'S stat oeh 1916 ars neutrali
tetskostnader pcl. 1918 aI'S stat. I 1916 aI'S stat utgjorde dessa kost
nader 46,0 ll1illioner kr., och gay budgeten av egna medel ett bidrag
till tackande av detta belopp med 25,3 millioner kr., nledan resten~

20,7 millioner kr., togs av kassafonden. Vid ~ppgorandet av 1917
aI'S stat hade jag nog h.,elst velal forfara pa samma satt: neutralitets
kostnaderna for 1915 uppgingo till 56 Inillioner kr., budgeten ansags
kunna ge ett eget bidrag av 29 millioner kr., och det aterstod alt
skaffa 27 n1illioner kr. Enligt Inin mening kunde nlan aven nu tagit
denl ur kassafonden, eller battre, man kunde beraknat inkomsterna i
191 7 aI'S stat hogre. IVIen, lllan vagade icke, och del Aterstod dA
intet annat an att i riksst.aten uppfora en post »tillfalliga.lanemedel»
till ett belopp av 27 Inillioner kr. Denna summa val' alltsa avsedd
till fyllande av en beraknad brist i riksstaten, en brist, sonl sedan
- sasom vi slrax skola se - aldrig uppkom.

Emellertid hade darigenom metoden 111ed tillfalliga lane'me,del bli
vit introducerad. Det 'ar givetvis en svaghet att. i budgeten upptaga
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tiIIfalliga laneuledel for ait den skail gil ibo·p, 111en det. iir battre, att

Ulan ·budgetmassigt t~lcker alIa utgifter, sonl foreko111lna, aven onl
har~or nl£lste anlitas lanenledel, an att vissa utgifter kvarstfl obetack

ta. Neutralitetsl{ostnaderna for saval 1914 sonl 1915 voro salllnda

hudgettekniskt tackt.a. Det iiI' av vikt att fastsHilla detta sorn ett

faktunl, dft detnlanga gfll1ger dragits i tyivelsnlal oeh d~\ sar-skilt

riksgaldskontoret klagat over att det icke flterfillt de forskott, det

utgivit for dessa neutralitetskostnader. Jag tror" att denna klagan til'

ogrundad: -riksgiildskontoret behover aldrig hanfora sina kassaforstHrk

ningar till statskontoret till nagon sarskild statsutgift, och fragan,

huruvida statskontoret iir i tillfalle att aterhetala llagot .av den SUlll

Ina, det fur ogonblicket hal' till lftns a v riksgiildskontoret, iir en sak,

sonl l1laste bedolnas 111ed hansyn till tIet alllnanna statsfinansieIla

laget och kassastallningen for ogonblicket oeh SOlll ieke har nagot

sanlband 111ed BagOn speeiell, tidigare statsutgift oeh dess tHckning.

Att de tidigare neutralitetskostnaderna verkligen tiro betalda, fir en

sak, som 'illan 111aSte ha fuIlt klar for sig, om I113TI viII ha en riktig

inblick i det prohleln, som forelegat vid uppgorandet av tlrets finans

plan.

Dft kassaforlagskonl111ittens forslag offentliggjordes undei~ lopp~t

ay 1917 ars riksdag, visade sig statsmakterna onledelbart villiga att

giL pit kOlll.lnittens linjer. Plt 1918 (lrs stat uppfordes dUrfor s[lvnl

tackande av neutralitetskostnaderna for 1916 SOI11. ock elt anslag for·

neutralitetskostnaderna for 1917 J DarIned var ett foro5ta steg

taget till overgivande av den hittills foljda vagen med neutrali

tetsforsl{ott helt och hallet utanfor l'iksstaten. l\ied dessa dubbla neu

tralitetskostnader och andl'a extraordinara ntgifter bIev naturligtvis

budgetens utgiftssulnnla mycket stor, oeh dA nlan icke ansag sig

kunna taga Iner an 37 111illionRr kr. ur kassafonden, 111llste Ulan upp

ta en post »tillfallig upplaning» 111ed 135,6 nlillioner. kr. I verklig

heten var detta liksonl i fraga 0111 1~ 17 ' aI'S stat onodigt: lnan kunde

ha beraknat inkomsterna vasentligt hogre eller tngit lller ur kassa

fouden, sa att llagra lanelnedel icke heller nu behovts for tackande

av beraknad brist i staten.

Enlellertid voro l1n neutralitetskostnaderna budgetnl~issigt tacl{ta

anda till utgangen av 1917. I stallet hade Ulan fatt en tillfallig

statsskuld pa tillsammans 162,6 millioner kr., val'S betalning val' en

fraga, som hanskjutits till framtiden. Nar det nu gallde att for 1918
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aI'S riksdag slutgiltigt reda upp hela forskottsvasendet, fanns det allt
sa inga ganlJa nentralitetskostnader att tHcka. 1918 {tl'S riksdag bar
endast alt bevilja ll1edel for neutralitetskostnader fran och HIed in
g[lngen av 1918 Stllnt att savitt 111()jljgt sorja for aterbetalning av den
nalnndu: tillfalliga statsskulden.

ViII· l11a11 undvika Hven sadana forskott, SOlll innebara en utbe
tahling j forhand av ans]ag, sonl uppforts pa foljande aI'S stat, sa
luaste lllan ·tydligen infora en tillaggsstat for det lopande :11'et, upp
tagande nnslag fur s{tdana lltgifter, SO 111 visa sig hliva nodvandiga
under ·{tret utan att vara tillgodosedda pi! den redan' for aret upp
rHttade staten. Pa en scldan utvag hal' jag tidigare visat haJ~ -
bland annat i artiklar i Svenska dagbladet den 14 juni och 8 augusti
1916 - ehurll jag cliiri fl'alllhftllit, att. det naturligtvis ii.r batt.re att
~indra budgetaret S£l, att riksdagen kunde faststHlla staten o111edelbart
fore det nya hl1dgetarets ingang och salunda ta hiinsyn till arets be
hOl' Bled storsta nlojliga fullstandighet. Del skulle 111an nappeligen
behova nagon tillaggsstat.

Innan elllellertid en sadan o111laggning av budgetaret !linner ge
nonlforas, ar anvilndandet av en tiJlaggsstat nodvandig, bade nornlalt
fur uppeh£lllandet av den pricipen, att varje AI' skall sorja foe sina
egna utgifter, och sarskilt vid overgangen till denna ordning, da det
galler att reda upp hela det garnla forskottsvasendet. Kassaforlags
konlnlitten foreslog ocksa denna utvag, och 1917 ars riksdag anslot
sig omedelbart till denna tanke. Dock val' det icke lTIojligt att under
riksdagen hinna genomfora den annat Hn pit. ett begr~lnsat o111rade,
n[illlligen i fraga onl beviljandet av rDrelsekapital elt kristidsko111lnis
~ionerna. For detta andalnal upptogos anslag pa en tillaggsstat' for
1917, S0111' slutade ph 24f) 111i11ione1' kr. InkolTIsterna pa denna stat
utgjordes ay tillfHlliga bin, yilket val' i sin ordning, oA del gallde ut

gift.er, sonl vantas snart varela ersatta.
Den slutlig~_ avvecklingen ay forskottsvH.sendet blev luan nodsa

karl att uppskjuta tills i ar., ~lan hal' alltsa varit forberedd pa att
<lrets finansplan skulle kOllln1a att npptaga en tilla.ggsstat for 1. 918.
P~l den Inaste t.ackning beredas for de tre olika slag af forskott,. som
jag nyss ornnanlnde. For sadana. forskott, sonl Uro avsedda att er
sattas Bled franldeles intlytande t0l11tforsaljningsmedel eller dyJikt,
maste tackning t.ydligen beredas genOITI »tillfallig uppIAning»,' som
framdeles konllner att aterbet.alas av ifragavarande forsaJjningslnedel.
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De utgifter under .1918, sonl enligt den gamla ordningen skulle tackts

geno'In anslag pa 1919 aI'S stat att disponeras forskottsvis under 1918,
maste nu tackas genonl anslag pA tillaggsstaten. Dft 1918 aI'S stat

redan' npptar en nlangd anslag, sonl pa liknande satt disponerats un

der 1917, sa ar det tydligt, att 1918 budgetmassigt inalles kOffilner

att belastas med tvA aI'S utgifter av denna art. Den viktigaste posten

ell' de affarsdrivande verkens anslag for kapitalokning, som gores p{t

komlnande aI'S budget~ nlen dfir kung!. nlaj:t under det· lopande aret

disponerar betydande belopp.

I fraga om sadana forskott ater, som gjorts helt utanfor rikssta

ten oeh som hittills plfigat tackas genonl anslag pa foljande aI'S stat,

lnaste tydligen overgangsaret 1918 bara tre aI'S anslag. Den redan

uppgjorda staten for 1918 innehaller anslag for tac.kning av forskott

av detta slag for tiden fore 1 novenlbe~" 1916. Tillaggsstaten for

1918 maste uppta anslag for tiickande av dylika forskott under 19 t 7

lTIen darutover ocksa anslag for nlotsvarande utgifter under' 1918. .-
Darmed ar emellertid hela forskottssystemet uppklarat, och 1919

ars stat hal" endast att. uppta anslag for 1919 aI'S egna utgifter -' i
den 111an de nu kunna forutses.

Bade inonl kassafarlagskolnmitten och statskontoret franltradde

en viss oro for den starka ansvallning av overgangsarets budg'et, som

denna a vveckling av forskotten skulle fororsaka, ocb Illan funderade

pA olika utvagar att forhindra denna tillfalliga ansvallning. For tnin

part delade jag icke denna radsla. Jag hal' alltid tyekt lllera om att

lagga frain stallningen i dess helhet, sadan den verkligen aI', oeh

klara upp svarigbeterna med en gang. Detta ar just, vad arets finans

plan gore Det hal' i, sjalva verket visat sig, att uppredandet av d~

AterstAende forskotten spelar en alldelesunderordnad roll i denna

finansplan: de 11lede], sonl harfar behovas, aro av farsvinnande hety

delse i det hela.

Men hur ar det da nl0jligt, att tillaggsstaten for 19 t 8 kan springa

upp till ett sa svindlande belopp som 661 millioner kr.? Denna fraga

for oss in pa den reala inneborden av overgangsArets finansplan, oeh

vi skola da narmare agna var upplTIarlrsaIuhet At 1918 f-trs tilla.ggs

stat oeh vad den inllehAller.

Den upptar far det forsta verkl'iga u.tgifter a 223,9 millioner kr.

Hur llar man komnlit upp till ett sftdant belopp? Omelet icke ar

sa, som allmanheten tycks ha forestitllt sig, attutgiftssiffr'an sprungit
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i hUjden, darfor att det gallt, att reda upp all ganllnal surdeg, vad

~ir det da, som gor, att utgiftssull1lnan iiI' sa enorlll? Till alldeles

uvervagande del a1' det utgifter, S0111, sedan 1918 3.1'S stat gjordes,

upp, befunnits nodvandiga for 1918. Hit hora neutralitetskostnader

lla oeh »oforutsedda utgifter» a 33,2 millioner kr., lonefol'batt

ringar a 48,5 lnillioner kr., oeh kristidsatg~irder a 113,0
lnillion'er kr. Med dessa tre IlUvudpostel~'~iro vi ,uppe vid
194,7 'inillioner kr., vilket utgor den ojamforligt storsta delell.

oeh det Aterstar blott ett belopp av 29,2 millioner kr. Darined

har ITIan fatt en kla1' inhlick i vad 1918 ars tilla.ggshudget i huvud

sak innebar. Men aven dessa 29,2 Inillioner kr. ga till en del at for
utgifter under 1918, som visat sig no~vandiga. Det al' 'fallet lned

en hel rad anslag, S0111 innebara forstarkning aY 1'eservationsan

slag, som befunnits vara otillrackliga oeh dHl'for nlast utakas, oeh

vidare anslag for taekande av brist, SOin UppkOllllllit da.rigenOlTI, att

'anslag overskridits pa grund av dyrtiden. Sedan kOm111a de forskotts

utgifter, SOin skola taekas genolll anslag. Det iiI' anslag for byggna

dee oeh anskaffning, som tidigare plagat beviljas pa foljande ars st.at,

med dispositionsratt under lopande aI', Sa111t andra anslag, som bru

kat behandlas pa samnla satt, t. ex. far exportforeningen oeh han

delshogskolan, saHlt vidare kOlnmitteforskott. De tre SiStnaInnda pos

terna al'o ieke nya utgifter. De nya utgifterna pit 1918 :irs tillaggs

stat llppga, enligt vael en overslagsberakning gel' vid handen, till

omkring 210 Inillioner kr. l)vriga anslag avse taekande av tidigare

forskott.

Detta 0111 de verkliga utgifterna pa 1918 aI'S tillaggsstat. Sit

k0111ma vi till utgifter for kapitalokning oell ba hal' forst aterbetalning

av tillfalliga lanelnedel for 191 7 a' 27,0 millioner kr. oeh for 1918

a,135,6 millioner kr. eller sanlmanlagt j 62,6 millioner Ier. Detta ar
redan gjotda utgifter, SOlll ej krava nya medel. Sedan ha vi anslag

till de affal'sdrivande verken. Dar fir ett anslag, sonl kanske sal'skilt

kommer att vacka intresse, namligen anslaget till jarnvagarna, 11,0

luillioner kr. Detta anslag kan anses hanga nlyeket nara tillsammans

med hela avveeklingen av forskottsvasendet. Statens jarnvagar ha

Hinge' stravat att oka sitt forlag, men bade regeringen oeb riksdagen

ha pJ~utat., och jarnvagsstyrelsen bar fatt noja sig Ined otillrackliga

sumIIior~ Men nar lTIan skall driva en sadan afl'ar, 111aste man ha

forlagskapital, oeh det anskaffaspa annat satt.· Jarnvagss,tyrelseri har
1. ex. lyft anslag for kapitalokning tidigare, an den behovt dessa an-
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slag, eller oek harden behAllit vinsten, oversl{ottet pi! trafiken, 111<1

nader, ja langt ulover arets ~lut oeh d~irigenom berett sig forlag. Det

har drojt anda fl'anl p[-t senare halvaret, innan aUt blivit betalt till

statskontoret, lllen niir statskontoret far vanta sa lange pa sina vinst

llledel, SOin ~i.ro beraknade i budgeten, sil uppstflr det en brist hos

statskontol'et, oell detta nlaste begura kassaforstarkning av riksgalds

kOlltoret. Hal' 11a vi en ganska viktig kalJn till hehov av kassafor

starkning, sonl 111an ju just viII undvika. Det visar sig, att stats

lllakterna i sjalva verket bedragit sig, nar de av sparsaillhetsskal

ieke beviljat driftkapital till jarnvHgarna. 1\'lan hal" bar"a lekt kurra

gu III IIIa , oeh jarnvii.garna ha fatt d,"iftkapital pa ett for finansforvalt

ningen olan1pligt sHtL SaI~des iiI' det, nar hela detta systeln skall

klaras upP,. 111yeket Hilllpligt, att jarnvagarna forses med det l'orelse

kapital, SOlll de behov3, naJllligen 14 nlillioner kr. Av delta fa de

11 111illioner kr. pit 19 J8 ars tillaggsstat. l\Ian skall icke· forestalla

sjg~ att detta a1' nya utgifter. Det gHller blott att budgetnlassigt forse

jarnvagsstyrelsen 111e<l dessa Inede], SOIll den andft 1113ste disponera.

For de utgifter, jag bittills talat oIII , skola 111edel tagas skatte
"V('lgeJ~. Sedan ha vi laneJnedel i tillHggsstaten, darav fc)r produktiva

fonder (jarnviigarna och telegrafverket) 40,2 ll1illioner kr. sault SOlll

forlag for statsverket 47,2 111iIlioner kr. och till kristidsko111missioner

175,0 millioner kr. }1-'orlagen till statsverket iiro en nyhet, avsedda

att ersatta forskotten - forskott av sadan art, varigenolll exempelvis

arnleforvaltningens stora ullforrAd inkopts och vilka slnaningom er

siittas av hekHidnadsanslagen. Det sl{all l1U beviljas ans]ag for bildan

de av ett forlag, ett rorelsekapital, som denna fOfvaltning ovillkorli

gell behover. Nnr ullforradet en gang blivit begagl1at och fortart, .ar

det ersatt genolll de anslag for arillens bekladnad, SOin forekonlJna

pit. foljande riksstatei\ Dessa pengar far l11an saledes tillbaka, det

~ir blott frllga Oill ett forlag, SOin bor taekas llled tillfalliga IAn'elne

del. Anslagen till produktiva fonde~ oeh till kristidsko111Illissionerna

utgora nya ]ane111edel, uppgaende san11nanlagt till 215,2 nlillioner kr.

l'otalsu111111an av 1J~.ya utgifter kan beraknas till cirka 425 millioner

kr. Resten av budgetens utgiftssulllina avser sfllunda tackande av

forskott oeh aterbetalning av tillfalliga lanenledel, varigenom Ulan slut

ligen kOm1l1er till den valdiga SUllllllan av 661 lnillioner kr..
Darllled hoppas jag ha givit en nagot sa nar oversiktlig bild .av

innehaJlet i 1918 ars tilHiggsstat, vad utgiftssidan betraffar. Hur ser
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<let lIt 11led inkoll1sterna? Det til' dels Iflne111edeI, 262,4 111illioner kr.,

Deh dels skatteriledel, 398,5 11lillioner kr. Hur skalilnan anskafJ'a

denna senare SUlnma? 4 111illioner [iro redan reserverade aret forut.~

det skulle aterst:l 394,5 milJioner kr. Dessa fagas av kassafonden.

l\1an tycker, ait det ar en svindlande SU111 111a, 11len det ar fullt be
riittigat att taga den av kassafonden, ty den hestat· dels av utgifter~

SOBl borde ha nppforts pa foregAende aI'S stater - hade det skett,

skulle dessa 111edel utgatt ·ur kassafonden -:- oeh dels av utgiftel',

sonl borde uppforts pa 1~) 18 aI'S stat oell stUunda likaledes tagits ur

kassafonden. Ditrigenonl att de ieke upptagits pa resp. stater, ha

overskott uppstatt i kussafonden, orb dessa hora tagas i ansprak ftlr

ifragavarande utgifter.

Nar saken franlstulles pft detta vis, at' det ingen prineipiell in

vandning att gora hUrel110t. F'raga iir blott, on1 det finns tillriickliga

tnedel i kassafonden, oeh vi kon1Ina darn1ed ill. pft ett intressant

sporslllAl. 1916 aI'S hokslut visade en behallning av 127,9 lnillioner

kr. 1nnan hokslut.et for 1917 foreligger, kan man approxinlativt rtlk

na l1led ett overskott for .detta ar pa 247 111illioner kr. DHrll1ed

ko 111 111er kassafo~den upp i 375 11lillioner kr. For 1918 rtiknar re

.geringen i den fran1lagda statsverkspropositionen 111ed elt overskott

pa J20 Illillioner kr., varigenOln kassafonden bringas upp till 495

rnillionee kr. HHrifran avga de 37 111illioner kr., SOln tagas i ~nsprak

under 1918, saledes skulle kassafonden ha en behallning a v 458
lllillioner kr. On1 111an tager de 394,5 111illioner kr., sonl behovas foe
tillaggsstaten, skulle det at.erstft 63,5 11lillioner l{l\ Detta aT en 111ycket

vacker rest, S0l11 kassafonden hal' att uppvisa, nlil' 111an klarat upp

alIa utgifter, son1 forekomn1it under denna kristid, och det tarde icke

finnas BagOn annan stat i varlden, SOIll pa detta uto11lordentligt full

:standiga satt lyckats I'eda upp sina krigsfinans·er. For nlin del ar

jag overtygad on1 att behallningen i kassafo'nden vid 19.18 aI'S slut.

kOmlller att vida overstiga 63,s 111illioner kr. Jag sUger delta icke

sonl en anlnarkning, tJT det kan ju vara klokt att vara forsiktig, oeh

.anger jag en for bog SUIlllna oeh den visar sig icke bAlla streck, sa
fAr jag nog veta. av det i sinon1 tid. I\len jag kan ieke gora annat

[in I'akna 111ed forhAlIanden, S0111 vi nu kunna overblicka. Jag tror

snlunda, att behallningen blir 50 e11er kanske 100 tnillioner kr. storre,

heroende darpa, att overskottet for 1918 blir 111Cra an 120 111illioner

kr. Den omstandigheten, att det btidgetnlHssigt sett bUr over ett sa
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betydande belopp, bor ieke foranleda at.t tro, att luan hal' oandligt

myeket pengar att gora av med, ty det ar svart -att skaffa fram kon

tanta pengar. Det tillkomnler den omstHndig~leten, att overskotten

till stor del uppstat.t genoln krigskonjunktul'skatten, och vi veta ieke,

hur myeket statsverket far behalla av vad som genolll densanl111a

influtit. Krigskonjunkturskattelagen ar till den grad iIla skriven, att

en saker tolkning av den ar sa gott SOln utesluten oeh att darfor i
en lllangd viktiga fall tvister mAste uppsta, som ~innu altO alldeles

oavgjorda. Saledes bor statsverket ha kvar en ratt vacker resel'y

for att kunna Inota de aterbetalningar, som nlahanda bli nodvandiga.

Jag hal' nu visat upp, hur lnan lyekats att H1ed arets finansplan

reda upp alIt det gamla, oeh jag overgar till en betraktelse av den

nya budgeten, allt53. 1919 aI'S staL De verkliga utgifterna, onl Il1an

franraknar varnskattelnedlen, uppga till 462,3 millioner kr. oell ut

gifter for kapitalokning av skattelnedel till 12,8 Inillioner kr. eller

tillsanlmans 475,1 nlillioner kr., SOln utga av skatten1edel, vartill kOID.

Ina utgifter av lanelnedel a 80,6 lnillioner kr. Det tillkommer natur

Iigtvis en t.illagsstat for nasta aI', da de affarsdrivande verken· maste

ha betydande belopp.

Se vi pa de verkliga utgifterna, 462,3 n1illioner kr., iiI' det for

ar 1919, SOlll bara behover sorja for sina egna utgifter, en ganska

stor sumnla, oeh den overskrider betydligt ll10tsvarande belop,p, som

beraknas a 19 t 8 . ars stat oeh vilket ieke utgjorde lllera an 356 mil

lionel' kr. Hur fir det 1110jligt, att budgeten bragts upp till sa bety

dande belopp? Det ar sarskilt tre postel', som jag h~irvidlag viII

fHsta upplnarksanlheten pa. Forst ba vi krisutgifter pa 19,5 millio
ner kr. Man hal' ansett, att det fir forsiktigast att uppfora a 1919
ars stat anslag for vissa kristidsatg~rder for de forsta 111anaderna.

ifall sadana anslag skulle bli nodvandiga - det ~il" da bra att· ha

pengarna, tills 191 9 aI'S riksdag h~nner taga saken i betraktande.

Visar det sig, att dylika utgifter bli erforderliga under en langre tid.

far riksdagen gora en tillaggsstat for 1919 oeh uppfora anslag for

sadana kri5utgifter dar. For ovrigt hal" stegringen av verkliga ut

gifter .betingats av den kolossala ·okningen av lararnas loner. Nar
jag sager kolossal,. tanker jag pa sjalva slutsll111man, som fir 27,0
millioner kr. Vidare ha vi dyrtidstillaggen, beraknade till 43,0 mil

lionel' kr. Dessa tre poster uppga sanlmanlagt till 89,5 millioner kr.
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Laggas dartill utgifter· for okning av vissa materialanslag etc.., har
man en fullstandig forklaring till stegringen av verkliga utgifter fran
1918 till 1919.

Se vi nu till inkomsterna pA 1919 aI'S stat, ha vi dar forst att
gora 111ed krigskonjunkturskatten, som utgar av 1918 aI'S inkomster.
Det fir mycket svart att berakna den, ty man vet icke, hur lange
kriget komlller att vara eller hurn konjunkturerna komma att gestalta sig.
Denna statsinkol11st ar salunda ganska osaker. Vidare ha vi att fasta
uppnlarks31nheten pa den extra inkomst- o~h formogenhetsskatten, .
som regeringen foreslar fiven for 1919. Den skall enligt forslaget
lnildras, vilket fir i hog grad nodvandigt for de mindre inkomstta
garna. Da luan ju viII gora alIt for att bereda Iattnad for folk i
tjanstenlannagraderna, sa skall man' naturligtvis icke anskaffa merlel
hartil1 genonl att beskatta dem, utan man maste undantaga de lagsta
inkoillstgrnpperna i vidare utstrackning, an man hittills gjort. For
resten &r det fraga O'ln denna extra inkomst- oeb fornlogenhetsskatt
aIls behovs i den omfattning, SOlll nlan tankt sig. Det ar IllOjligt,
att man helt oeh hallet skulle kunna undvara den, vilket beror pa
hur hogt man beraknar ovriga inkomster under 1919. .Det aI', det
viII jag saga, ,elt fel att rakna en skattekalla forbogt, men det ar
ett lika start att rakna den for lagt. Det felet harman gjort sig
skyldig till under de gangna aren i oerhort stor utstraekning, oeh
darfor hal' 111an k0111mit att palagga skatter, sam i sjalva verket ieke
varit nodvandiga, oeh man hal' gjort upp finansplaner filed tillfalliga
laneluerlel, da sadana icke behovts. Emellertid kan det vara bra, att
inkomsterna fur 1919 aro raknade mycket forsiktigt.. Ifall det skulle
visa sig nodvandigt att gora en tilJaggsstat for krisutgifter, harman
nledel for detta andamal. Regeringen har nedprutat statskontorets
inkonlstberakningar icke sa lite!, exenlpelvis inkomst- oeh formogen
hetsskatten fran 111 till 100 Inillioner kr., extra inkol1lst- oeh for
mogenhet.sskatten fran 56 till 43 inillioner kr. oeh stanlpelskatten fran
45 till 35 millioner kl'. Dessa nedprntningar uppgfl salnlllanlagt till
34 millioner kr. For 1Ilin del tror jag, for sa vitt man skall doma
av de objektiva fakta; som foreligga, att vi sannolikt ha att rakna
med en avkastning av inkolllst- och form5genhetsskatten for 1919,
som betydIigt. konlmer att overstiga aven statskontorets berakningar,
SOlD ju ~Iuta pi! 1J1 nlillioner kr. Jag kOlnmer strax lill att en liten
smula antyda, pa vilka grL1nder jag stoder detta antagande, att stats-
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·kontorets berakning av inkonlst- och formogenhetsskatten jamte extra
inkonlst- och forlnogenhetsskatten sannolikt fir for lag och att det
salunda h~ir forefinnes en betydande nlurginal. I{rigskonjunkturskat
ten ~ir flllikonlligt oberakne1ig... Nar riksdagen skall slutgiltigt fast

sta11a riksstaten for 1919, har man biittre nlajIighet att overblicka,
vad denna skatt kan konlnla att ga till.

Dfr man viII studera de finansiella prohlenl, som tiro inneslutna

i. 191n ars budget, bar nlan forst att tuga hansyn till. at t penning
vardets fall ll1edfor en fullkonllig onlvtilvning av statsinkonlsterna.
Konsnn1tionsskatterna luinskas relativt i betydelse. De utga narrlligen
i fasta penningbelopp, per kilogranl el1er liter. Diirtill kOlunler, att

spannmalstullarna ~lro upphavda eller suspenderade och att rusdrycks
konsnllltionen blivit starkt hegransad. I)et gur, att kOllsurntionsskat
terna har i Iandet i vasentlig grad forlorat sin ganlla relativa bety

delse i den svenska statsregleringen. Med skalterna pa inko111st, for
mogenbet och rorelse forhAller det sig pa annat satt. De vaxa 111ed

penningvardets fall eIler till och llled starkare, sarskilt av det skit],

att de aro progressiva. O~h penningvardets fall 11ledfor en stegring
av de bUgre inkonlsterna och ett storre autal av storre inkoillster.

IVIed progressionen foljer, att skattens avkastning vaxer hastigare an

penningvardets fall. Jag viII redan nu saga, att penningvardets fall
ar den maktigaste faktorn harvidlag, den ar den vasentliga forklarin

gen till att statens inkomster under kriget vuxit sa oerhart.

Salunda visar del sig, att skatterna pa inkomst, fornl0genhet och
rorelse gatt onl konsumtionsskalterna i betydelse. Se vi pa 1913
clrs skatteresultat, finna vi, att de forra utgjorde 60,6 111illioner kr.,
luedan tullar och acciser gftvo 120,1 n1illioner k1'. e1ler precis det
dubbla. I 1919 aI'S stat ~ir forhAIIandet omvant: tu1la1' och acciser

beraknas till 129,2 111illioner kr. 111en skatter p[t inkolnst, fornlogen
het och rorelse till icke Inindre 3.n 244,9 millioner kr. eller ungefar

det dubbla, och vi kunna nled stil~erhet utga fr(ln att de senal'e i
-verklighet komma att ge det dubbla av vad konSulntionsskatterna in-
hringa och kanske betydligt nlera. Hal' hal' salunda intratt den mest

fullst~indiga olnplacering av dessa skattegruppBrs relativa betydelse,
som man kan tanka sig. Vad lnan fran vissa politiska riktningar

efterstravat oell trott i mindre grad kunna vinnas genon1 den ena

eller andra reformen, hal' ·geno1l1 penningvilrdets fall lTIed en enda
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gang genoll1forts pit ett satt, sonl man aven pa dessa hall knappa~t

kunnattanka sig.

. Aven affarsverken influeras starkt av penningvardets fall. Man
har hal' at.t skilja ph kOlllmunikationsverken och d0111iinerna, 111edun

vattenfallsverken intaga en 11lellanstallning ll1ellan dessa. K0111lllUni

kalionsverkens avkastning nedgar, 111en dornitnernas stegras. Se vi

pa kOllllTIUnikationsverken, sft ar det klart, att olnkostnaderna steg1'as

utomordentligt starkt och att vinstnlarginalen, SOln i' forhallande till

omkostnaderna utgor en ringa sumnla, hota1' att forsvinna och forby

tas i nlycket stor forlust, sarskilt for jiirnv~igarn3. Det ser ut att

gil sallllna vag for post och telegraf. Darfor ~.iro taxeforhojningar

oundgangliga. ,Jarnvagarna ba ocksa skridit till flera sadaria taxc

forhojningar. Betraffande godstrafiken uppgA de till icke mindre H.ll

130 %, medan de for vissa andra slag av trafik iiro nagot Inindre,

lnen affarerna ga anda sakerligen icke ibop. Salunda [iro taxefor

hojningar absolut oundgangliga, da penningvardet faller, fi)r att icke

vinstmarginalen skall helt forbytas i forlust, och den principen 1113ste

n1an strangt uppriltthalla, sa langt det ar nlojligt, att statens affHrs

drivande verk skola bara sig. De skola betraktas SOlll affar, ocb vi

fa icke lAta det kOlTIma dUrhan, att affarsverken In:1ste underballas

av skattemedel. I en tid sonl v~r, vilken stravar att utvidga gr[in

serna. fi,r statens affitrsverksalnhet, ar det uppenbart av yttersta vikt,

at.t det scs till, ait denna afIarsverksalnhet ar barkraftig ocb att den

icke uppehalles gen0111 subvention av skatteluedel. En sudan subven

tion skul1e lecla t.ill att folkhushallnhlgen bleve fullstandigt snedvriden.

Konlmunikationsverkens overskott for 1913 utgjorcle 17,2 % avegent

liga statsinkoillster. Det visar, vilken hetydelse k0111111UnikationsYer

ken dft hade. I 1919 aI'S budgetaro deras overskott upptagna till

ett belopp av 12,1 % av egentliga statsinkolTIster. KOlnnlunikatiollS

verkens bidr3g i budgeten [11'0 salunda trots de betydande taxefor

hojningar,. som l11an raknar 111ed, av viisentligt. n1indre relativ bety

delse. Egentligen borde ju ,nettot icke blott biillas uppe vid del

gan1la utan stegras j forhallande till pe nningvardets fall, sa a tt on1

postverket forut hade en vinst av 4 l11illioner kr., sa borde det nn

ha en vinst av 10 nlillioner kr. for att i realiteten stfl kvar vid den
gUlnla vinsten.

For berakning av skatternas avkastning Iik S0111 ock av anc1ra

statsinko111ster ar det av synnerlig' vikt, att ulan hal' en riktig upp

fattning 0111 den allinauna karakturen av den nuvarande ekonolniska
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utvecklingen. Allnlanheten har i regel en vasentligen. felaktig syn pa
denna sake Den ser bara de stora krigsvinsterna och tanker sig, att
stegringen av skatternas avkastning beror pa de tillfalliga krigs
affarerna. Men det aT en alldeles skev bild av den verkliga sta,lIningen.
I verkligheten beharskas utvecklingen vasentligen av penningvardets
fall. Om stegringen i avkastning av skatt~rna pa inkonlst, forillogen
het ocll ror-else huvudsakligen beror pa penningvardets fall, bar ,man
att vanta en fort8att. stegring, alIt eftersom penningvaroet fortsatter
att falla. On1 111an ja~for 191. 7 med 1916 och raknar Inanad .. for
Inanad samt tar. ett 111edeltal for alIa manader, kommer man till det
resultat, att inflationen av valutan och saJunda den ailinanna prisni
van var 33 % 110gre under 1917 an 1916,. Det maste betyda oerhort

nlycket for avkastningen av ifragavarande -skatt. Det ar ett g.anska
intressant teoretiskt problenl att utfora dessa berakningar, sa att man

.far en forestallning onl verkningarna av penningvardets fall. Jag hal'

utfort ett otal sadana berakningar ocb dar·igenonl kOnl111it att fa en
bild av situationen, sam lltlgOt mera troget ansluter sig till verkligheten.

Det iiI' uppenbart, att denna frflga a1" av avgorande betydelse
for bela finansplanen ocb alIa dess berakningar. Jag tar etl enda
exempel. Mot slutet av forra riksdagen avgav regeringen en propo
sition om herakning av statsverkets inkonlster. Statskontoret hade
upptagit inkomst- och forinogenhetsskatten for 1918 till 70 111illioner
kr., Inen finanslninistern fann det bet~lnkligt att rakna lned en sa hog
sifl'ra, da han ansag, att konjunkturerna skulle ga tillbaka. 1917 och
att alltsa en sankning av denna siffra yore pakallad. Bevillningsut
skottet anslot sig till dessa pessimistiska betraktelser och ytlrade,
att en sadan sankning belt visst skulle ha foretagits, ifall man hade
haft tid att gora det, Inen eftersonl det var sa sent pa riksdagen,
lilt man de 70 millionerna stft kvar. I sjalva verket var skatlen
.alldeles for lagt beraknad, den borde enligt nlin tanke komrna att ge

111inst det dubbla.
Penningvardets fall inverkar naturligtvis aven i hog grad pfl av

kastningen av krigskonjunkturskatten, och den starka stegringen av
avkastningen bade pfl denna skatt och pa inko111st- ocb fornlogenhets
skatten ar icke i buvudsak fororsakad av tillfalliga krigsafIarer.. Det ar
av vikt att frambAlla detta, darfor att man i allmanhet har en oriktig
uppfattning om krigskonjunkturskattens vasen. Man tror, att den Inest

.bara traffar de rena "gulaschvinsterna, ocb det val' ju ocksa meningen.
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Denna krigskonjunkturskatt uppbares darfor inom vida kretsar av en
viss lnoralisk kansla, att det ar riktigt, att staten tar for sig nagot sa
nar kr,aftigt av dessa gulaschvinster, och 111an hoI' ofta sadana' uttalan
den: som att staten borde kunna taga alltihop. ,Lagstiftningen hal' ocksa
gatt ut fran denna teo~~etiska synpunkt, Inen nar man sedan skrivit

skattela~en, har den gjorts sa oerhort n1ycket vidstracktare till sin
rackvidd! att den till sist icke har nagot salnmanhang filed den grund
tanke,., fran vilk~n n1an utgick. De < gulaschvinster, som uppkolnnlit,
kunna' ieke ptt langt n~r forsl<1 till de valdiga krigskonjunkturskatter,
som skola betalas oeh vilka for 1917 uppga till en fjtirdedels nlilli
ard. I alIt, vasentligt harflyta dessa' skattemedel av den normala

produktiva verksalnheten i landet. Den Inaste fA en nlervinst utover
vad den hade fore kriget, darfor att pel1ningvardet fallit. Om an den
industriella verksalnhete11 aIls ieke vaxer, 1113.ste, bara dfirigenom att
alIa dess 111aterialier oeh produkter bli 2 1/2ganger sa dyra" vinsten
bli i motsvarande grad farstorad. Men det iiI' icke nagon fordel far
industrien, Bar det, som man skall kopa'l blir dubbelt sa dyrt. Krigs
konjun'ktui~skatten i sin nuvarande gestalt ar salunda en ohAllbar
skatteform, oeh, det ar en oriktig forestallning, att den till vasentlig
del harflyter av gulaschvinster. Pa san1nla gang utmalar man alIa
spekulanter i krigstidsafIarer som. rena skojare, vilket ,de icke all
tid aro. On1 de det ·vore, hur skulle man dA kunna tro, att de
skulle·· deklarera ordentligt! V~rk1iga skojare deklarera mycket illa,
lnen 'den rena produktiva verksamheten redovisar i det hela mycket
noggrint for sina vinster. N'ar vi kOlnmit in pa en sadan snedvriden .

skattelagstiftning som denna, maste l?1an forsta, att det ar farligt att
i langden bibehalla den. Det l1l3.ste verka hamnlande pa foretagsanl
heten -och med tiden i .hogsta grad bli till skada for de svenska ar
betarna, vilkas intresse ligger j. att det finns en standigt vaxande
sysselsattning. Forrestell ar det klart, att en del av deona 'skatt
111<1ste tagas igen genolll bogre pris. Det ar tydligt, att hval'je fore
tag, sonl mojligen kan, inrakpar densamrpa i sina onlkostnader och
salunda lagger denna utgift pA konsun1enterna. I sa fall blir den
en 'beskattning yt.terst av kOnSUlTIlionen. I sjalva verket skulIe det
vara 11lycket nyttigt, onl -vi hfi.r i Sverige kunde klargora for oss den
vasentliga sanningen i alIt vad skattepolitik heter,' som man elneller
tid standigt forbisett, och det ~ir, at t det i ett iand finnes bara tva
skaltekallor. Den ena ar konsumtionen oeh den andra kapitalbild-

2
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ningen. Beskatt.llingen kan icke ga ut over annat ttn konsulntionen

elle'r kapitalbildningen. De nuvarande politiska stravandena avse en
minskning av konsumtionsskatterna, okning av kapital_bildningsskatter

na oeb borttagande t. o. In. av skaLt ptt lyx. Sanltidigt viiI InaI1

anvanda statsinkomster for okning avkons.U111tionen. Genon1 s. k.
prisforbilligande atgarder oeh understod till arbetslosa och mindre

bemedlade okar Ulan konsun1enternas penningansprak ptl bekostnad

av produktionen av varor. Men on1 vi icke fa 111era varor, medan
de breda lagren forses llled pengar att kopa varor fur, nlt1ste foljdell

bli en alln1an prisstegring. Under nllvarande forhAllanden har ernel

lert.id Sverige svart attoka sin produktion av konsumtionsartiklal',

som 111an faktiskt ieke kan oka annat 3,11 jalnfore]sevis litet, under

det produktionen av realkapital ~ir relativt obebindrad. En finanspo

litik, SOln gar ut pa att artificiellt oka kopkraften for konsunltions

artiklar, kan knappast ol{a kvantiteten reala konsumtionsvaror, utan

det bela resulterar endast i en prisstegring pa den).

Etler dessa anlna'kningar angaende inneborden av t 919 ars bud
get bel' jag att ytterligare fa taga uppmarkSan1heten, i ansprak for

den viktiga fragan om finansplanens genolnforande under 1918. Fi

nansplanen kall vara uppgjord 111ed den storsta soliditet och likviil
erbjuda stora svarigheter vid geno111forandet. Den forutsatter for det

forsta stor upplaning, oeb for det andra forhAller det sig sa, att viktiga

inkomster inflyta forst mot slutet a v aret eller forst under nasta ill',

vilket ar fallet filed krigskonjunkturskatten. DHrfoe behovs t,illfallig

upplaning for kassaforstUrkning at statskontoret. Viliinan undersoka~

hur genolnforandet av finansplanen st~iller sig 1918 fran luedelan

skaffningens synpunkt, hal' 1113n givetvis endast att taga hilnsyn till
sadana lltgifter, som krava nya kontanta lnede!. Dii bortga utgifter

for tackning av tidigal~e gjorda forskott eller fur betalning ay till

falliga lanenledeL Medelbehovet for 1918 gestaltar sig dtl pa fol-

jande satt. ~

Forst ha vi enligt 1918 ars stat ett 111edelhehov, son1 utgor

c.irka 436 Inillioner kr., och enligt 19 J8 aI'S tillHggsstat ett InedeIbe

hov av cirka 425 millioner kr. eller tillsanl111ans cil'ka 861 111ilJioner

kr. Dessutolll Aterstar fran tidigare stater ~l anslag fur kapitalokning,

som icke aro utbetaIda, ett belopp av 154 Inilliol1er kr. Lagga vi

ihop detta 'n1ed de 861 111illioner kr., far man det totala nledelbehov~t
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till 1,015 Inillioner kr. Det ar en siffra, SOlll jcke kOlllmer franl i
budgeten nlen sonl ~ir av yttersta intresse oeh i sjalva verket ar
hH,pnadsvaekande. Det behov av nya pe~gar, SOln vi ha 1918, skulle
ga .upp till over 1 lllilliard - staten forutsattes gora av med· over

1 lnilliard pa elt are Hur det skall ga till att skaffa dessa medel,
iiI' faktiskt en gata. Av denna milliard aro cirka 450 n1illioner kr.

avsedda for kapitalokl~ing, resten for verkliga utgifter.
Lat oss rakna, hur stallningen komnler att hli den 1 november

1918. Saken ~tr nalnligen den, att inkomst- och fornlogenhetsskatten
inflyter forst i slut.et av november oeh under december, oeh del kan
salunda vara av stort intresse att se, hur stalsfinanserna stit den 1
novernber. Vi ha da haft tio manaders utgiftero, och on1 vi antaga,

alt dessa fordela sig jamnt pa de olika 111anaderna, ha intill noven1

her forbrukats 845 11lillioner kr. Men till dess ha vi haft lnycket
litet inkomster, sonl hora till 1918,' kanske 150 millioner kr. Da1'e

1110t harman krigskonjunkturskatten for 1917, som inflyter. 1918,
att tillga, oeh den beraknas ge 1/4 milliard kr. TilIsan1mans· skulle

alltsa intill 1 november inflyta eirka 400 nlillioner kr. Men dA vi
skola ge ut 845 nlillioner kr., uppstar en brist pa 445 111illioner kr.
Diirtill kommer riksgaldsl<:ontorets svavande skuld, SOlll vid utgangen
av 191 7 uppgar till 140 millioner kr., och salunda ha vi ett lane

behov den 1 novenlber 1918 utgorande 585 Inillioner kr. Men det

~ir ytterligare poster, sonl tillkomma. Det blir sakerligen nodvandigt
att tillhandahalla statens jarvagar Ian for betalande av engelska sten

ko], sonl a1'o oerhart dyra. Onl nlan r~tknar detta hlnebehov till 35
111i]lioner kr., sa iiI' det lagt. Det totala lanebehovet utgor al1tsa 620

nlillioner kr. Darifran kunna vi, 0111 man sft viII, franrakna stats
kontorets kassa vid arsskiftet, 85 nlillioner kr., oeh vi fa ett verkligt

lanebehov av 535 111illioner kr. Denna siffra ar visserligel1 approxi

111ativ, luen det ar verkligen fara vart, att lanebehovet konlmer att
overskrida en halv 111illiard. Under november torde det komma att

ytterligare okas, innan nlan far in av inkomst- ocb fortTIogenhets
skatten, oeh det iir icke osannolikt, att vi komnla upp till 600 111illio
neJ~ kr.

DA uppstar frAgan, om staten kan lana UPP oessa 500 eller
GOO nlillioner. Det ~ir en sunlma, som aldrig. ifragakonlmit forut.

"I)et ill' visserligen sant, att kapitaltillgangarna, hesparingarna, blivit

sa Inyeket storre pa grund av penningvtirdets fall. Oeh det skulle
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val, k,anske vara en mojlighet att fa dessa stora lan, ifall ieke~. skat
tertia 'under, 1918 ginge till sa kolossala belopp, men de skatter, 80m
skola betalas av inkomst, forlnogenhet' oeh 1'orelse,. ga aven de upp
till 'cirka 500 lllillioner kr~, oeh de skola utga huvudsakligen lir de '
kapitalbildande inkolnsterna. De, sorn ha sadana inkomster," skola
belala' en halv milliard i skatt, oeh det forsvagar naturJigtvis deras
formaga att teckna statslan. ,De maste naturligtvis reserv'era 1lledel,

. sa 'att, ,d'e kunna betala dessa skatter i ena eller andra fOr111en. Jag
bei~aknal" att staten intill den 1 novenlber skall ha in lnellan, ,800
Deb ,90() "millioner kr. Detta iiI' ett oerhart finansiellt proble~l. Jag
viII 'papeka, att detta forhallande icke aIls beror pa budgetens upp
stallhing, icke lleller pa att lllan foretagit en fullstandig uppgorelse
11led de.t, S0l11 varit - detar somliga, sonl tycka, att man skulle
IAtit, bli att betala alIt det gainla, lnen detta hal' ingenting med den
foreliggande ,sviirigheten att gora ~ har ar blott fraga om nya' ut.
gifte1' under 1918, for vilka. man 'skall skaffa kontanta pengar, oeh
dess'a nya utgifter gfl till sadana belopp. Da.rtill skola vi obs,ervel~a,

at.t 'det a1' icke bara stateri, S0l11 staller ansprak' pit kapitaI, utan
nai~ingsliVet nlaste ocksa ha tillgang till kapitalokning. ' Dal~for att
den', allinaIina pri.snivari stegras nled penningvardets fall, lnaste varj e
foretag ha ett kapital, som' i. genomsnitt ar 2 1/2 gAnger sa' stort som
forut. Staller staten for stora ansprak pa kapitalmarknaden "eller pa
den' l{apitalbildande inkomsten, nlflste andra behov trangas at sidan.
Detta galler i forsta rUlnnlet kOnl111Unernas behov, och kOlnnlunerna
ha i~edan Hinge filtt asidosatta viktiga kapitalbehov. Vidare undan
t.ranges bela byggnadsverksanlheten, som alldeles maste avstanna~ onl
den ieke far, kapital. Byggnadsindustrien kan icke hjiilpas genom
nagra kommitteutredningar, Oin an aldrig' sa onlfattande oeh eleganta.
Vidare ,.har jordbruket sarskilt nu stort behov av kapital, och' det
salllnlagaller hela industrien. Onl staten 'tar for sig for nlycket' av
del kapita]~ sonl kan bildas, sa blir for litet kvar for dessa 'andra
andamal, sonl fur sanlhallets bestand aro myeket viktiga.

Del. aI" en samhallelig skada,' som uppstar, Oln staten gOl~ av Ined for
111ycket pengar. Va~a tillgangar aro begransade, och det rader en viss
knapphet:: pa nledel, sonl vi icke kunna kOlnma ifran. Om staten :soker
frallltvinga'Ill'era Inedel,- an samhallet kan avsta, ffiaste bankerna trada
emellall ! Deb tillhandahaJla staten denna kopkraft. Me'n den kopkraft,
SO'111 de' tillhandahaJla, blir rent' nominell, den lllotsvaras ieke' av na-
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gOD okning av det, som kan kopas for pengar. Yttersti konlma des-sa
ansprak att ga ut over riksbanken, som' tillskapar nya betalningSnie~

del och genom dessa nya hetalningsllledel okar inflationen; oelt
darmed hojer .den alimanna prisnivan. Manbefinner sig salun
da i· en hogst obehaglig cirkelgang: staten soker forbiJliga
vissa · varor genolll vara konlmissioners prispolitik, lnen det ~ l{an
icke ;,staten gora, utan for .at~ skaffa pengar for iindamalet IT13ste
den ·lana, och ytterst ga dessa'lan ut over riksbanken~ Nar statel)'
uppstaller sadana fordringar, att de ieke kunna 1110tsvaras -. av: kapi
talbildningen, okas sedelmangden. Det blir en artifieiell }{opkraft1

som harigenonl tillskapas, vilket nodvandigtvis leder till prisstegring.
For -alt forbilliga ntlgra varor, fordyrar man alIa varor for bela Ian
det. Under hosten 191 7 hal' riksbanken .varit anlitad av statsverket,
sal'skilt for bra.nslekol1lmissionens rakning, .for 150 lnillionerkr. Det
m.otsvararen i)kning av sedelcirkulationen, vilken ukut inflationell av
valutan. I juli 191 7 val" siffran for cirklllafionsokningen 204,8. So
sialstyrelsens prisindex var sa~tidigt 20Q. I decelnber bade cirkuIa
tionsok-ningen stigit till 242,5 oeh prisindexen till 249. lTnder januari
191:8. :torde bada talen efter all sannolikhet ha overskridif. 250. ',Sa
lunda finner lnau, alt under detta halv3r astadkommits <en inflatioIi
avo 2'5 %. Under de foreg[lend~ krigsal'en har svenskci riksbanken
forsanlrat den svenska valutan for alt kunna kopa exportindustriens
utliindska valutor. Jag skall icke -nu yttra elt .enda ord till kritik
om den saken, jag hal' tidigare i .denna forsail1ling uppehallit mig vid
det am.net, men det synes lnig, SOUl om vi .hae icke langre 'ha att ,SORa

orsaken:till den ytterligare inflationen. . Stallningen hal" forandrats~LnlI

mera ar det icke i franlsta rUl1lmet riksbankens .feI utan staten.s fyI, att
penningvardet. forsf:hnras., och state.n driver fram denna forsam'ring g'en0111
att stalla.for storaansprflk pit riksbanken. Det itr en betanklig si
tuation, vi nu befinna oss i. Riksbanken forsuker v~lrja sig ·m·cit {<Yr
stota ansprak genonl· atl hoja diskontot. Det ar en sund politik,;-sorn
jag' ·under -hela kristiden rekolnmenderat· men som Hr overksam" ge-nt
ellIot statens ansprak. Staten gor gallandesina ansprak' ii.nda, ,'o:cli

. det .torde· handa, 'trots det rantesatserna -aro sA hoga, att: staten kah
fA' lAna" mot Higre ranta.. Inflation maste ofelbart bli resultatet '~iv

ett (olks forsok att leva' over sjna verkliga' tillgangar. l{unna 'vi lcke
'oka' prodnktionen, 'sA kunna 'vi icke beller;j" verkligheten oka: k"ons:ri'ni~
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tionen~ Det· borde viii ~inda vara ganska Idart. AlIt tal on1 ·statens
hjalp' ar :j 'sjalva verket endast ett sjalvbedrHgeri.

Enlellertid visar det sig, att Ulan i alln1tinhet hal' fUga uppfatt
ning .Oln dcnna nodv~indighet att begran~a anspraken. Niir 1113n seI~,

att budgeten star br'u, att del finns stora reserver av skattel~, att
skatterna ge iiverskott, att kassafonden hal' stora tillgangar, t1'or man,
att nlan kan taga fell' sig. Riksdagens 1110tionsflod vittnar onl denna
st~mni~g. Det· begLires nyu utgifter oavhrutet, och 111an inser icke
det 'svarforstaeliga forhallandet,· att vi icke kunna gora hogr'e stats
utgifter. I sjHlvu verket kOlnnler det att erfordras den alh-a storsta
sparsanl1Jet i kOlnnlissionernas finanspolitik for (ltt den icke skall gora
111era 'skada iin nytta, oeh det fordras ett noggrant. overvagande av
de Inetoder, sonl skola tilHimpas for finansiering av kriskonlmissio
nern\a med rOl'elsekapital. 'Det problemet. hal' . hittills icke varit till
rackligt 'systelnatiskt, icke facknlannamassigt underso~t, oeh dock 31'

delta 'en utonl0rdentIigt viktig fraga.
Det tillkonlmer icke Illig alt bar pa nagot satt driva propaganda

for de asikter, jag nu franlstallL .Jag hal' velat franl1agga dessa syn
puilkter till aiinliint begrundande, oeh jag viII till val' oeh en, sonl
hal' nagot inflytande yare sig i riksdagen eller i handhavandet av vitI'
nuvarande finanspolitik, rikta en bestamd yarning for att det kan
kOIDlna att visa sig, att det icke HI' mojIlgt att geno111fora dessa sto
ra utgifter', som planeras for 1918, utan att luan k0111111er till en
ytterligare betydande forsanlring av den svenska valutan oeh salunda
t.ill elt yttel'ligare oerhart forsvarande av laget for den sto1'a massa
lnedborgare, son1 lllan l1led alIa dessa fttgarder skulle vilja hjalpa.

I anledning av foredraget yttrade sig:

F. d. Professor K. Wicksell: Jag har j likhet med, -efter Yael

det tye-kes, samtliga har narvarande nled stort noje ahort professor
Cassels klara oeh intressanta utredning, men i ett par punkter nodgas
jag taga avstand fran de asikter, han fran1forde. Den fo1'sta a1' av
Inera teoretisl{ art. Han yttrade on1 de affarsdrivan.de verken, att
det var en princip, SOlD man ovillkorligen rnaste uppratthftlla, att
dessa verl{ skola bara sig sjulva. Det forvanade mig, att herr Ca.ssel
lned sAdan hestamdhet yI'kade pa denna sak, ty han kan naturligt.vis
ieke. vara okunnig Oln att rent teoretiskl. sett detta paslaende ar
fullkomligt falskt. Att del. icke heller ur praktisk synpunkt haIler
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slreck, visa talrika exempel. Varfur far man lnan gratis ga eller aka
pa landsvagarna, yarfar tas det icke upp avgift. vid varje kilometel~?

Jo, d~i"rfor (ltt det nationalekonollliskt a.r riktigast oeh mest praktiskt.

att tacka o111kostnaderna genoln sl{atter eller s. k. besv~ir oeh lata
folk begagna landsvagarna fritt. I detta fall bleve ju visserligen

sjHlva uppba1'den mycket besvii1'lig, men i utlandet later man ll1an
genstades ii-ven kanaltrafiken vara frio Dar ar det icke. uppbordsfra

gan, som inverkar, 111eIl nlan anser sig nationalekonomiskt sett fa en
hattre anvHndning av kanalerna, onl de fa. begagnas utan avgift.

Det a1' icke fullt pit Salnll1a satt i fraga Oin t. ex. jarnvagar eller
t.elegraf. Det teoretiskt fordelaktigaste skulle hal' vara att endast

titcka de lopande kostnaderna genoln avgifter for trafiken oeh resten
llled alilnanna sknt.tenledel, pa Hilnpligt satt fordelade. Hur nlycket

utgora de lopande kostnaderna? Det stod i Economic Journal for

llagra ar sedan en uppsats av en jal'nvagsexpert Acworth, 'enligt
yilken de lopande kostnaderna for jitrnvagarna i England kunde upp

skattas till en fj~irdedel av sanltliga kostnader. VAra jarnvi-i.gar fi1'o

nog billigare hyggda. Lat oss saga, att - under norlnala forlHlllan

den - en tredjedel ~ir IOpande koslnader och resten allnlanna' kost
nader. En tredjedel av jarnvagarnas trafikkostnader borde salunda

tackas av biljettavgifter oc.h dylikt oeh aterstoden gen0l11 skatter.

Detta vore nationalekonomiskt battre; vid en riktig fordelning av dessa

skatter skulle va1'· och en fA aka billigare eller fa sina fornodenheter

transporterade till Inindre kostnad. Jag ville Ined detta bara inlagga
en gensaga Inot det kategoriska yttrande, SOlll herr Cassel framforde

och vilket star i strid med erkanda' nationaiekon0111iska teorier.
Den andra fragan ar av nlera aktuell oeb praktisk art. Dl herr

Cassel talade onl krigskonjunklurvinsten, opponerade ban sig mot att
111an skulle hetrakta denl som, vad han kallade, gulaschvinster och

drev den satsen, att de helt enkelt vore den ordinarie vinsten pA
den svenska produkt.ionell, som fortgatt j' ungefar samma banor som

vanligt. Att de blivit sa stora, berodde huvudsakligen pa den all
nl~inna prisstegringen. Alltsa realiter skulle dessa vinster icke re

presentera annat <1n de vanliga vinsterna pa industrien - sa uppfat

tade jag professor Cassel, nlen mojligen rnissforstod jag hononl nagot.

Detta iiI' enlellertid bestanlt falsl{t. Jng aceepterar hans prenliss,

na~ligen att till all lycka den svenska produktionen hal' kunnat for
sigga under krjget i ungefar normala fOl'nler, det hal' varit myck~t
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liten': arbetsloshet, och alIa manniskor ha producerat- 111inst sa mycket
vanliga. bruksvarden som eljest. On1 nu icke dess mindre den sto.ra
massan: av svenska folket under dessa ar faktiskt fatt underkast'a sig
hogst. betydande forsakelser och .en stor del aven fAtt skuldsatta sig.·
sa fr3gal~,jag: vart ha' dessa medel tagit vagen? \Tar ill' det ekono

miska .. resultatet av forsakelserna och skuldsattningen~ Oln det icke
befinher sig i gulasehbaronernas' fickor? Nagot annat iil' 111atematiskt
otankbart, vilket icke skulle vara svart att i detalj pavisa. Dei': ~ir

har fraga on1 en alldeles for oriinligt hog SUl1l1na for att kunna: for
klaras: pa satt herr Cassel velat gora gaJlande.

Forresten .fir det lustigt 111ed denna krigskonjunkturbeskattning.

Den fir' ett bevis for bur man silar lllygg och svaljer kanleler i de
svenska stat.sfinanserna. Ju storre post det ar fraga Oln, dess lattare
ocb 'lnera nonchalant avfardar ll1an den. Skatten tick sitt upphov
varen 1915, OCll narnlaste anledningell val',. att 111an ville stoppa till
ett· hal. i budgeten, SOlll uppkommit darigenol1l, att en paraknadhoj~

ning av telefonavgifterna hade l{lickaL .Davarande finansnlinistern
tillkallade en expert, sonl utarbetade forslag till' en skatt, vilkell
skulle tillskynda staten 7 millioner' - det. val' ju alltid en stl'omnling
~ riksdagen battrade nodtol'ftigt pA forslaget oell gJorde skatten
progressiv, sa att den skulle lanlna 9 In,iIlioneI'. Den gav.85 milllio~

ner. For nasta ar 'beraknades skatten, OUl jag icke nlissminner;mig~

till 20.lnillioner, filen anses konlma att ge 244 Inillioner. : Det· :ar
egendomligt att tanka sig, att denna skattelag, S0111 val' frukten av
nagra dagars overlaggningar, inbringar at staten 111era Un hela det.
kapitaliserade vardet av grundskatterna Qell indelningsverket.: Tank _

vad man arbelade llled dem, hur Inanga konlmittebetankand.en, urtima
riksdagar o. s. v. som de foranledde _ .. en"hel period av vArt politiska

liv fick sin farg av den strid, som 'stod om dessa skatter. :,
, . Av krigskonjurkturvinsterna har kanske i genomsnitt 1/4 tagits

ut i skatt. Det hela Inaste salunda for ar 1916 uppga till cirka en
milliard,' och en lnilliard fir myeket for oss. Annu 1913 uppgick
hela den till inko111st- och .formc)genhetsskatt taxerade inkomsten' for
bade.' enskilda oeh bolag tillsammans till allenast 1 3/4 .Jllilliarder.

Man torde alltsa fa stttJIa sig skeptisk till professor Casse,ls ·ut·
talande~ harvidlag och tvartOID' nodgas' Inedgiva... alt dessa tusen
millione.l" j extra vinst i· verkligheten .uppkomnlit genont och. 1~epre7

sentera de' tallosa Snla forlusterna, som kriget vllllat overallt i Iandet.
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och· 'att man pa sUlnnla. gang ocksa hal' bar en kaIla till tackande

av de 5tora utgifter, SOIn staten fatt vidkannas for denna period.
Det ar nog icke sA orimligt, som herr Cassel vill gura det till, utan
fastmer den enda verkligt rationella bebandlingen att har tilHinlpa
icke beskattningens utan konfi8katione1~s princip. Det fir icke fraga

onl den enas eller andr3s olika skatteformaga, utan det ~ir fraga 0111

sjalva inkomstens berattigande;' ocb den ar oberattigad darigenonl~

aft den icke utgor nagon ekvivalent for ett samhallsllyttigt arbete
utan HI' foljden av ett konjunkturens vindkast, som sa att saga blflst
formogenhetsdelar over fran den ena till den andra. Det ar viktigt,

att staten icke stannar vid· den improvisation, SOlll skattelagen i fraga

utgor, utan tardessa kolossala krigsvinster i n~trnlare skarskadande.
ooh'· det fir ett gladjande tecken, att det i en mellansats i kungl.
propositionen antydes, att sa eventuellt komnler att ske. 4'Jag tror

mig for ovrigt icke vara ensanl bland vara naiionalekonomer om nlin

n1ening, att en bety~ligt storre del av krigsvinsterna borde kunna in
dragas-till staten.

Sa nlyeket mera erkannande vill jag ge herr Cassel for det, han

sist sade, att Iuan ieke kan bota en materiell brist gen0111 att till
skapa betalningsmedel. Men konsekvensen blir, att staten -ieke Hingt-ae

hoi' lana i riksbanken eller rattare hos Tun1ba pappersbruk, utan'

den skall antingen aka beskattningen sa, att det leder till inskrank
ning : i konsullltionen, eller om den fortfar att lana, skall den lana

pa ett s-adant satt., att det lockar till sparsanlhet, al1ts3. mot tillrack
ligt: hog' ranta oeh verklig ranta, icke till 0 % ranta, som ju faktiskt
sker, .nar den lanaI' i riksbanken.

Professor O. Cassel: Det rna kanske tillatas lnig att lTIed nagra
ord'svara pa vad professor Wicksell hal' yttrat och forst dA' angaen

de kommunikationsverken. Elan sade, att det skulIe .vara national

ekonomiskt riktigare att lAta folk fara a jarnvagarna till underpris.

Den ekonomiska teori, som jag brukar foredraga, baseras pa att
kostnadsprincipen skall uppratthallas, att ·for varje forbrukning skall
betaJas., vad den kostaI'. . Det ar den enda mojliga nletoden att reg
lera; ',de, .ekonomiska forhallandena isamhallet. 9ch vart tro berrarna~

att· det )5ku~le t.aga vagen,om staten tilihandaholle .tjanster i de pro
dukti'va'. verken till underpris, nar dessa .verk undall for undan ut

vidgas?. Staten overtar tobakshanteringen' och soekerindustrien, Deh
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alIa deras .produkt.er skola forsaljas till underpris! Men Bar staten

tagit aIltihop ocll vi ha det rent socialistiska. Sall)bfillet, veIn skall·

da bet ala ? Da kan icke staten av produktionen taga de m~del~ son)

behovas. Dtirfor att ntvecklingen iiI' stadd pa. den v3.gen, al' det

yiktigt att gora klart for sig den principen, a.tt de affarsdrivande vel'

ken skola goras savitt mojligt bilrande. Det kan visserligen intraffa,

att t. ex. j~irnvagarna icke pa nftgot satt kunna bal'a sig, men s.avitt

ITIojligt bora de gora deL

Da det galler kl'igskonjunkturskatten, ta1a1' professor Wicksell

on) saker, sonl han icke kannel' till, elle1' i varje fall saker, som han

icke satt sig in i. flur skall det vara ul0jligt att fa nagon ny fore

tagsamhet hiir.i landet, ifall all vinst, SOin astadkonllnes av nya fore

tag, skall betraktas so 111 krigskonjunktufvinst, eller 0111 111an al' sa
hygglig, att nlan later de nya foretagen fA rakna 6 % pit sitt }{apital

och betraktar resten ,son1 krigsvinst, tnedau det hetalas 8 % i riks

ban-ken fOr Ian? Hur skaII man fa -till stand nagon foretagsalnhet,

dA halften av vinsten gar till skatter~ Foretagen Inaste da i I1varje

fall berakna hogst betydande vinster. Och i langden fir det alldeles

onl0jligt att ha en beskattning, SOln a1' sa beskaffad, att l1)an klipper

a v vid 1914 och gol' dar ett slags lnarkessten i historien och sager,

att for all framtid skola de, sonl 1914 hade det bra, fa ettextra

avdrag fur det. AT det rattvisa eller demokratisk janllikhet? Ett

foretag, sonl 1914 hade 100 tusen kr. netto, maste nu 11a 250 tusen

kr. Iletto, for att vinsten skall vara likvardig med den galnla. Var

for skall dA staten ha r~itt att konfiskera de 15u tusen? Det ar icke

ett spar till rattvisa hari. Foretagen kunna icke disponera ~ina Ine

del bur SOln heIst, de maste aIltid anvanda en del av vinsten och

stundom mer till for utvidgningar.

Jag vidhaJler, att hela krigskonjunkturskatten ar byggd pit prin

cipen gulaschvinster, nlen den traffar 111inst dem och ojamforligt Blest

den narmala produktiva foretagsamheten. Det 3,r en hel lnangd

I1lanniskor, som forlora pa penningvardets fall, det ar sante Det,

sam gar forlorat, kommer producentel'na till goda och agarna av

produktionsmedlen. Men detta Jigger i sakens natur, det beror icke

pit nagra gulascha.ffarer. Nar penningvardet faller, komn1a vi till ell

ny prisniva och lnaste inratta vArt liv efter denna nya prisnivA.

Hela den hal' ifrAgavarande beskattningen hal' komnlit till, darfor att

man haft den forestallningen, att kristiden varit ett overgaende ont
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oeh att jobbarna skapa alIt ant. l\fen onl det a1' okningen av ban
kernas betalningslnedel, sam vAllat den hoga :'prisnivan, och OIU vi
f~l behalla denna prisniva i langa tider efter kriget, ar det fullkon1Iigt
orimligt att betr·a.kta den vinst,' SOll1 darigenonl gores, SaS0L11 en. t:ill
fiillig krjgskonjl1nkturvinst~ och vi Il1}lste fora over hela nuringslivet
oeh ,beskattningsprincipen .till den nya prisnivan.

,F.. d. Professor K. Wicksell: Jag viII erinta om att det narInast
iir j fr~ga onl 1H15 oeh 1916 fu's krigsvinster, oeb da hade icke pris
niv~p uppntLtt de siffror, S0111 herr -Cassel angav. ·Att icke desto
lnindre .en nlilliard plus den nornlala vinsten intjanades 1916, kan
salunda onlojIigen bero p<l de orsaker, som anfordes av 11erl" Cassel.

i Statsradet F. W. Thorsson: Herr ol"dforande! Jag bel" om u1'sllkt,
att jag' tar till orela i denna forsanlling. Den redogorelse, ·herr pro
fe'ssor Cassel lan1nat f{;r vAra budgeters uppstallning oeh for gangen
av arendet anda till denna dag, val' utomordentligt intressant, oeh
sh 'langt lllil1 erfarenhet strackt sig pa delta onlrad~, kan jag under
stryka herr professorns nttalande; att vi levat fore Val" tid i fraga
Oln .~tgifterna.

Herr rl"ofessor Cassel anfurde, att 1. 914 aI'S riksdng ieke kunde
forma' sig att hevilja 50 ll1illioner SOlll anslag utan beviljade endast
en kredit. Det. 31' riktigt i oeh fur sig, men jag viII till riksdagens
ursakt saga, att nar kungl. lll[lj:t ingav detta forslag Oin 50 millioner,
skedde det ieke i fornl av en fran1stallning, att riksdagen skulle be
vilja' detta belopp, utan i den formen, att riksdagen skulle bevilja en
kredit.. Situationen val' sadan, att Iuan av rent utrikespolitiska han
syn icke ansag lfimpligt att i riksdagen upptaga en jnga.ende debatt
om denna sak. Darfor klarades dessa 50 millioner tyst och obemarkt.
Felet, 'Tar, att vi under hela. 1.915 icke fran kung!. lllaj:t. erhollo na
gon framstallning onl anslag for neutralitetsvaktens ordnande, utan
forst 19 t 6 langt in pit riksdagen komn1o vi att syssla lTIed hithorande
sporsnH\l. Jag har endast velat lamna denna upplysning, darfor att
jag tror, atl den i 111angt och 111ycket klarHigger, sarskilt onl den ses
IT\Ot bakgrunden av det h3.llna foredraget, karaklaren av den poli
tiska strid, som iuon1 riksdagen utkampades mellan ·olika meningsrikt
ningar.

Herr professor Cassel hal' kanske ratt i att lTIal1 skulle kunna
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stryka hela den i arets statsverksproposition· upptagna extra inkonlst
skatten. Jag vagal' icke profetera om den saken, men jag bar dock
lnina farhagor for att vi skulle komma till 'korla genom att stry.ka
den. Det ar visserligen sant, alt den foreliggande budgeteri" hal'
klarat upp atskilligt, lllen savida jag kan 'bedoma saken, maste aven
nasla regleri~g besvaras av garnla forskott, ty man hal" endast kun
nat avveckla sadana forskott, SOin for kungI. lllaj:t varit kanda oeh
utredda. Det Jigger atskilligt ute hos vissa Inyndigheter annu, vilka
pa grund av omstandigheternas makt under kristiden Inast leva pa
forskott. Manga forslagsanslag ha under de senaste aren hABits sa
laga som mojligt, och nar myn~igbeterna nu skola krava anslag till
allt, som ligger efter, tror jag, att 1919 aI'S budget kommer att stalla
ansprak pa den nu beraknade extra inkomstskatten och kanske litet
till. Hartill kommer, att annu ha vi' icke sett slutet pa detta: ar!

Herr professor Cassel bar betonat den svarighet, SOlll maste mota
under innevarande finansar, for att tacka det inhenlska lanebehovet.
Hartill skulle jag vilja fasta .uppnliirksanlhet 'pa de belopp, som' IDaste
anskaffas genom .upplaning for att reglera den utlandskamarknaden;
Dessa belopp, son1 kunna bli ganska avsevarda, arb vi nodsakade
att anskaffa for att hillla produktionen i gang. For bvarje dag, som
kriget varar, tenderar det at det hallet, att' vi icke allenast nHlste
l11ed varor eller annorledes betala det, vi erhalla fran utlandet, utan
vi l{ullna, tvingas att for att fa in vissa oundgangliga varor aven
JanIna kredit i en utstrackning, som kan bli lllycket stOl're.. iln' den
vi hittills givit. Jag tillAter mig fora fruln denna synpunkt, darfoe
att det viII forefalla inig, som om herrar nationalekonomer i sitt sutt
ntt betrakta de inre forhallandena Hllnnat ur rakningen denna 'sida
av den ekonomiska utvecklingen och vid sitt bedoinande sarskilt' av
penningvardets fall huvudsakligen aufart kristidskommissionerna" 80m

orsak till d·en bekynllnersamma situationen i landet. Del iiI' en 311t
fOI~ ensidig, syn padetta invecklade sporsnla.I. Det ligger, val audiL
sa trots alIt, att· vi icke kunna isolera oss fran den varld, i· vilken
vi leva, och' situationen fir ju sAdan, att vi for att exempelvis t'ill
godose halfte1~ av vart kol~ehov maste betala tre ganger'sa mycket"
som vi under norlnala forhallanden betalte for hela koli'lnporte1~.

Under sAd.a:na .forhAllanden kunna vi 'icke llled en, enkel olnvardering
av penningvardet undga att kanna trycket av krigets verkningar,aven

i vart land.
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., :Jag skall icke tillata mig att vara skiljedbmare 11lellan de bAda
nalionalekonomer, sonl hal' upptratt, lnen fran lnina utgflngspunkter
luaste jagsa.ga, att det 'Val anda ligger ofantligt lnycket i det re'so
nemanget, att den stora vinst, sonl vissa foretag satts' i tillfalle in
hosta, har till stor del uppsamlats darigenoln, att de breda lagren
av folket lnast, lut vara genonl konstlade 'priser, avstA mera av' sin
behallning, an vad som varit halsosamt, och att, det under denna tid
blivit en forskj utning i det ekononliska l.aget lllellan de besuttna och
de besittningslosa, sonl icke ar i och for sig lycklig.· Om detta ffltt
ske ulan en sadan beskattning, SOin hal' HI' i fraga, skulle situationen
givetvis varit betydligt sfimre. Och ehuruval jag gUlar den uppfatt
ningen, att 111an for en lug.n och norlnal utveekling bor sorja for att
nodigt kapital star till forfogande for att igangsfitta nya foretag oeh
utveckla gamla, kan jag icke dela den uppfattning,. som den arade
foredragshallaren vid flera foregaende tillfallen givit: uttryck At, nam
ligen. att luan bor hardare beskatta konsulntionen, darfor att jag an
sel', att det· kapital, sam nationen fir i besittning av, ·icke kan lnutas
enbart i jord oeh 111askiner, utan att Iuan maste rakna nied det
kapital, SOlTi ligger i arbetsk1'aften, och onl denna arbetskraft alltfor
hart. 'drabbas av indirekt skatt, sa forlorar landet nationalekononliskt
se.tt~ .. Dfirfor lllaste jag satta ett fragetecken for den av den al~ade

fored1'agshallaren antydda uppfattningen, att det egentligen skulle vara
lyckligare, onl vi beskattade kapitalet mindre och Okade den indirekta
beskattningen. Det a1' 'riktigt, att den direkta beskattningeri har okats
sa, 'att den utgor tva tredjedelar av det belopp, foredragshallaren'
omnamnde, rrledan den indirekta skatten utgor en tredjedel. Men
ingen "hal' raknat Ined att krigskonjunkturskatten skall bibehallas
langre, an det ar nodvandigt, utan lnan l"aknar med, att den skaII
upphora, nar de lluvarande onormala forhallandena upphora och vi
komina jn i lugna forhallanden igen.

Det . skulle vara Atskilligt att saga 0111 denna cirkulation lnellan
a ena. sidan de stegrade priserna och it den andra den stora tillgan
gen pa penningar. Jag hal' for lnin del aldrig kunnat ratt forstft
den kritik, sonl hal' ovats 1110t riksbankens sedelutgivning. . Till lnin
gladje horde jag i dag av foredragshallaren, att nlan nlaste saga,
att riksbanken icke ensatn 11ar skuld harvidlag. . Detville forefalla
Inig,:": att nar man ser pa sedelcirkulationens inverkan pa omsattnin
gen 'i landet,. 111ft'ste man taga filed i rakningen, att aven Oln riks-
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banken inskrankt utgivandet av sedlar till ett nllnlnlU111, skulle' detta
i och for sig icke vara den prisregulator, som herrarna frtln natio
nalekonollliska sidan soka havda, ty sedelcirkulationell tUcker endast
en tredjedel av alIa betalningsnledel, och en inskr~inkning av sedel
cirkulationen skulle aka utgivandet av checker och andra betalnings
medel. Man maste darfor tillgripa andra nledel an att gora sedlarna
lllera svaratkomliga. Jag har forsokt vaga de olika for- och nack
delarna av det ena eller andra systelnet ernot 'varandra och iir den
furste att erkanna, att det kan vara nlHnga och berattigade annlark
ningar att rikta elllot den hittills foljda prispolitiken fran statsmakternas
sida, men jag ar bestamt overtygad om att om de icke ingripit reg
lerande, hade vi varit i betydligt siimre situation i dag, Un vi aro.

Direktor E. Lithander: Professor Wicksell fann annlarkl1ingsvul't,
att krigskonjunkturskatten beral{nades till 6 lnillioner kr. nlen gav
cirl{a 80. Jag finner det icke anma.rkningsvart, att den stora skill
naden uppstatt, nar lagen tillanlpats sa avvikande fr[tn vad SOlll varit
det nrsprungliga s~yJtet med densanlma, da den lades frame Jag satt
i bevillningsutskottet nar denna fraga forsta gangen framfordes, och
erinrar nlig 111ycket val behandlingen. I ~en kungl. propositionen
angavs, att de exceptionella vinster, som voro en direkt foljd av
kriget, skulle bli forenlal for extra beskattning, och clenlla val' fore
slagen till 12 %. Av motiveringen till den kung!. propositionen Iik
sonl av debatten i utskottet och aven i kamrarnu fraillgick, att det

,hill' icke var fraga on} annat, an att verkliga krigsvinster, spekula
tioner i sanlband med kl'iget och vad man kallar for »jobherier»
sk ulle goras till forenlul for sarskild bes,kattning. Med den utgangs
punkten beslots en forhojning av proeentsatsen pa yrkande frft.n so
tialdemokratiskt hall, nlen motiveringen kvarstod. I texten val' in
flikut nagra ord onl att skatten skall drabba, vael sonl stAe i saillband
Bled 'det av krigel skapade liiget. Det finns eillellertid kllappast
llagonting lllellan hilllmel och jord under dessa ar~ SOlll irke kan p(t
etl eller annat siitt hanforas dit. All Inervinst bar av lnyndigheterna
betraktats som krigsvinst - sedan skulle det ftligga den skattskyl
dige att evenluellt bevisa, att en vinst ~icke banfor sig till kriget. '
:N u hal' lagen tillfilllpats olika inonl olika lan, lllen jag vet faktiskt,
att icke saBan det forhallandet varit radande, att varje anmarlrning
\.lllderkants -- man hal' 'bara satt pa en gunlmistampel, utvisande att
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kronans ombud underkanner klagonlalet. Den }{]agande har da gatt·

vidare till kalnnlarratten, sonl kans]{e efter tvfl e11er tre ar fallt ett

friallde utslag. Vid underkannande i forsta instans hal' anforts den

lllotiveringen, att varken tid eller arbetskraft statt till buds for att

inga pa nagon provning. Det fir ieke riktigt, a.tt nar n13n stiftal~ en

lag, ej se till, att de 111yndigheter, at vilka n13n uppdrar lagens till

]Hmpning, ha, forJnaga oeh n10jlighet att gora detta utan att narings

idkarna skola behova ga nnda till kaulinarrittten for att slutligen fh
rattvisa.

l)~\ sa satt hal' denna skatt konlmit att giv~ lllycket utover vael

Ulan ursprungligen avsett. Vidare bar Ulan vid denna beskattning

icke tagit den L'ingaste hfinsyn till att aven under nornlala forlHlllan

den va.! skotta foretag ha en utveeklingskurva uppat, i detta fall
s[tlunda alldeles oberoende av kriget eller av darigenoln skapnde fol'

hltllanden. Da hela den okning i vinst, som foretagen under de

senaste arell haft, tagits' Ined som }{rigskonjunkturvinst, ar det icke

att undra pa att denna skatt i ett land, som star i sa rask utveek

ling sonl vart, i kOlnnlersiellt och industriellt. avseende springer upp

fran () till 80 Inillioner.

Vi ba baft formanen att under denna tid utan att teJ7ckas av de
svara forhAllanden, son1 de krigforande makterna haft att rakna lned,

driva vara naringar, Val' sjofart oeh Val' export ostort, overhuvud hae

Jet varit synnerligen givunde for yurt land att prodllcera, vi ha Hgt

ravaror, oeh vara produkter ha statt hogt i kurs i hela vHrlden, oeb

an111~irkningsvart fir ju, att under denna tid hal' ingen valuta gallt
l11e1"a an den svenska kronnl1. Det ar manga sadana forhAllanden,

sonl medverkat till att lnan 111ed en oriktig tilHilllpning av krigskon

junktufskatten fatt franl siffror, sonl man annal'S icke skulle konlnlit

till. Mojligheten att beskatta industri oeh naringar hal' elnellertid sin

begransning. Ett fol'etag gar icke alltid 11led vinst, ulan J,et finns

nagonting, sonl heter risk och kapitalfurlust, dft det, som fortjanats

utover utlaggen, kan fo1'loras., On} all nle1'vinst betraktas sonl .krigs
}\:onjunkturvinst oeh Oin komn1unalskatten ar uppe i 7 kr. per bevill

ningskrona, vilket ieke ar ovanligt, uppgar beskattningen, for narva

rande vid hoga inkomster till eirka 46 % av inkomsten.

Betraffande Ulnnet for aftonens foredrag viII jag sHga, att det iiI'

synnerligen gladjande att den reglering av finanserna, SOln agt rOU1,

har kunnat gA for sig. Men det ar till stor del tack yare att lllUll
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haft denna enligt nlin uppfattning icke riktiga tilHimpning av krigs

konjunkturskattelagen, sonl 111an fatt in lnedel hartill. .Jag viII for

ovrigt uttala den uppfattningen, att det visserligen ar bra, atl' Blan

Jater inko111ster oeh .utgifter taeka varandra ar for aI', sa.som nu fir

111eningen, nlen annu onskvardare yore det, om man kunde lata det

]\:olnma darhan, att l1lan finansierade ett konl111ande ar med ett fak

tiskt befintligt 0 verskott.

Hal' bar talats om lalllplig~leten av att riksbankens sedelutgivning

hleve inskrankt. Jag viII dft saga, att vad SOln skulle i avseva1'd

.gra.d latta sedelutgiyningen, Yore, 0111 Illan hos oss kunde fA infort

nagollting, S0111 lllau i Tyskland, Sch,veiz oeh Holland lned star, fo1'

del begagnar sig av, namligen postcheeker. Det ar en massa likvider,

SOlll pa det sattet goras upp, det 1'01' sig Oln nlilliarder. En utred

ning angaende denna fraga hal' ju hos oss ocksA blivit igangsatt.:

Professor G. Cassel': Jag bel' att fa taga Uppll13.rksamheten i an

~prak fOI' ett par ord sonl svar till herr statsrfldet oeh chefen for

finansdepartenlentet. .Han sade,' att national'ekonomerna bara skyllde

p<1 kristidskonllnissionerna for valutans fOrSaJllrande oeh lamnade. ur

l'akningen den verkan, SOln utlandets ansprak pa kredit Inaste ha pa

yardet av vara pengar. Denna sista anmarkning kan ieke riktas nlot

Illig, som fort en sa stor strid for att visa upp, att riksbanken under

tidigare skeden forsanlrat Val' valuta. for 'att stalla svenska betalnings

llledel till utlandets forfogande. Vad jag nu hal' fraIn'hallit, Hr, att

svenska staten pa senare tid hal' stallt alltfor hoga ansprak pa be

talningsnledel oeh darigenOl1l ytterligare forsalnrat valutan.

Nar herr statsradet lned en viss anklagelse rnot Illig ville fra111

halla, att det ill' svenska folket, SOlll st.ar i forsta rummet oeh ieke

pengarna, sa ar jag darvidlag fullko111ligt ense filed hon~nl. ,Vi

iiro all~ 111edlenlmar av svenska folket, oeh vart storsta, intresse ar
detta folks valgang i dess helhet. Hela den nationella ekonolllien

hal' ingen annan uppgift an att pa basta satt forsorja, detta folk, laga,

att det far leva under battre farhallanden. Dit skola vi strava, :dar

uUnnan kan jag vara fuIlkomligt ense 111ed herr finans'nlinistern. Vad

jag velat papeka, Ill' en annan sak, del ar nalnligen de objektiva

hetingelsernafor att lyekas harnle~., Jag bar velai pAvisa, att det

finns ekonomiska granser for vad lllan kan gora. ViII man overskri

da delTI, vinner man ingenting. En verklig farbattring av lev'nads-
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villkoren for de breda lagren fir icke 1110jlig genoln annat an en ok

ning av produktionen av konsulntionsartiklar. Denna sanning nlaste

nlan inskarpa i det politiska och ekOn0111iska arbetet, Oin man viII
utratta nagonting gott.

F. d. Professor K. Wicksell: Jag anser i likhet lned herr Lithan

del', att man bor taga hansyn till "den normala utvecklingen sault

aven till penningvardets sankning och fralnfor allt den nlarginal, som

kan vara alt ersatta for verkligt sanlhallsn·yttigt arbete fran produ

cenfernas sida, men resten skall icke beskattas utan dJ'agas in. Och

jag viII uppmana Selval professor Cassel som herr Lithander att soka
gora 'upp en statistik over industriens nornlala inkom'ster och krigs

vinsterna, och de skola ogonblickligen nodgas erkiinna, hur pa tok

det til' att tala 0111 dessa krjgsvinster SOl~ en organisk okning av den

norlnala vinsten.

3



NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS

sammantrade den 10 maj 1918.

Ordforande: f. d. Bankofullmaktigen Friherre K. LANGENSKIOLD.

Till ledailloter av foreningen invaldes:

Amanuensen E. Baad-Hei1ner,

Ingenjaren P. A. Sj6gre1~,

Bankkanlreraren G. Hed1'!tan,
Hovrattsradet Th. Nothin och
Fil. Licentiaten G. Silverstolpe.

Sedan den av herrar revisorer avgivna beratteIsen angael1de verk
stalld granskning av 191 7 ars rakenskap blivit foredragen, beviljade
foreningen enligt revisorernas hen1stallan ansvarsfrihet for forvaltningen
av fareningens ekonomiska angelagenheter under namnda are

Det far aftonen uppstallda diskussionsamnet:

Fragan om statsmonopol a handeln med skattefri sprit

inleddes av Professor E. Hubendick:

Jag hal' fatt aran att for diskussion i denna forening inleda. ~ragan
onl statslnonopol a handeln 111ed skattefri sprite

Av den skattefria, den~tureradespriten forbrukas per al' knappa 2,5
nlillioner liter 100-procentig till diverse andanlal, sasom for bushallsbe
hoy, kenlisk-tekniska behov, vid sjukhus ocb museer etc. Nar Val' sulfit-
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spritindustri en gang konlm·er i sadana lugna forhaJlanden, att den
samma kan utveckla sig till den storlek. varfor forutsattningar finnas,
kommer forbrukningen av denaturerad sp1'it for motordrift att uppgit

till 0!11k1'ing 30 nlillioner liter 100-procentig per are
DA sa1unda den denature1'ade spriten for nlotordrift ar det stora

11ationalekononliska intresset, kornmer jag att behandJa fragan' frallJ

synpunkten: sulfitsprit for lnotordrift.

En av va1't lands storsta industrier a1' sonl bekant cellulosatilI
verkningen. Dess uppgift 31' att ur ved framstalla cellulosa eller
pappersmassa for vidare foradling till papper och andra nodvHndig
dighetsvaror.

Dtga vi fran den vaxande skogen,' ar ~en kvantitet ved, son1 for

eellulnsatillverkning fraktas eller flottas till sulfitfabrikerna, ungefar
60 % av den vaxande skogen, under det att eirka 30 ~ bliva kvar i
skogen i f01'111 av grenar, kvistar, ris, stubhar och rott.er.

Vid sulfitceliulosatillverkniIig avba1'kas veden, varvid barken kan
uppskattas till 15 % av veden, varfor salunda cirka 50 % av skogen
i form av ba1'kad ved bearbetas till cellulosa, under det atl 10 % i
form av bark finna anvandning SaSOn1 bransle i fabrikerna.

Av den barkade veden vinnas cirka ·53 % sasom cellulosa, salunda
utgorande 27 % av den vaxande skogen, under det att resten far
bortrinna med avfallsluten j vattendragen. Denna i vattendragen ut
slappta lut ar ej oskadlig.

Av den vaxande skogen ar det sAIunda 27, %, son1 foraellas till
cellulosa, oeb 10 .%, SOln finna anvandning sasom bransle. .

Resterande 63 % av den vaxande skogen gA forlorade.
HAlla vi oss nu till avfallsluten, sa innehaller denna cirka 47 %

av den organiska substans, S0111 i forLn av ved bearbetas pa cellulosa.
Vad dessa 47 % representerar, kanske bast forstAs, om jag anfar,

att all den organiska substans, SOin bortrinner ll1ed Iuten fran Sveriges
sulfitcellulosafabriker per aI', representerar cirka 1,000,000 ton stenkol,
d. v. s. tva fart.ygslaster stenkol per dag om vardera 1,600 a 1,700

ton.
Ehuru cellulosaindustrien kan sagas vara baserad pA en hogt ut

vecklad teknik, se vi dock, att densanl1na 111ed bansyn till t'anlate
rialets, den vaxande skogens, tillgodogorande endast still' i borjan av

sin utveckling.
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Ett tillgodogorande av de vHJdiga massor organisk substans, som
vid denna industri ga forlorade, ar darfor ett lnycket trangande on
skemaJ. Vagarna hilrfor ga i tva riktningar. Skogsavfallets tillgodo
gorande ar ett 11lekaniskt transportproblem av utomordentIig svarigbet
och de storsta dimensioner. Avfallslutens tillgodogorande ar ett fy
sikaliskt-kelniskt problenl, ej 11}indl~e svart. ,

Vad Iuten betrafIar, vilken i dag intresserar oss, ligger en av ·de
vasentliga svarigheterna d.ari, att den organiska substansen forekoln
mer i en 111yc}{et utspadd losning, n~ilnligen cirka 10-proeentig.

I alIa de lander, dar en cellulosaindustri forekolnmer, hava veten
skapsman och ingenjorer sedan Aratal arbetat pa 111etoder fill' tilivara
tagande av den med luten bortrinnande organiska substansen, dock
utan att na Inalet. Dock bava deras anstrangningar ej varit forgaves,
ty nagra forsta anval1?bara resultat !lava vunnits.' Ett av dessa hal'
kOlllmit till industrieII anvandning. . Om ett par finnas forhoppningar,
att de skola kunna bliva av industriell betydelse.

AI' 1907 uppfanns en lnetod att forjasa det i luten lost.a sockret
till sprit. Da· enlellertid sockret blott utgor c.irka 2 % av de 47 % av
vedens ol~ganiska substans, som ar lost i luten, atersta ~innu 45 % att
tillgodogora. Sulfitspritlillverkningen ar allt8a blott ett forsta steg i
ratt riktning. Det lnesta aterstar aunu att gora pa detta on1rade.

Dock ar en sulfitspritindustri ej att forakta, dA av de 2 % socker
skulle inorn Iandet kunna tillverkas sakert 30 millioner'liter 100
procentig sprit per aI', vaI'lned exempelvis den importerade bensinen

skulle kunna ersattas.
l\1an hade ayen, da denna uppfinning gjordes, de storsta forhopp

ningar pa dess fran1t.id och utveckling och vantade sig en Iatt avsatt
ning for produkten, dA spriten, t. ex. enligt Segerfelt, kunde tillverkas
for 3 it 4 ore per 100-procentig liter, 0111 vinsten av fttervunnet svavel
och kalk lnedraknades. Med en sadan fra111staliningskostnarl skulle
spriten saSOln lnotorbransle t. o. In. kunna konkurrera med raoljorna,
vilka betingad~ priser Inellan 6 och 12 ore per kg. Jag hal' pAvisat
detta i Teknisk tidskrift 1911 .

.AI' 1908 begyntes byggandet av en fahrik vid Skutskar, vilken
blev fardig det foljande aret. AI' 1911 byggdes en fabrik vid Kvarns
veden och en vid Bergvik.

Men 111ed dessa fabriker upphorde for lang tid den vidare utveck
lingen av denna industri, oeb rued undantag av en ar 1916 byggd
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fabrik hal' utvecklingen anyo borjat forst i slutet av forra Aret, da vi
hade att annotera ett stort antal nybyggnadsplaner.

Vilka YOl'O da ol~sakerna harlill?
Den fragan ar principiellt Iatt besvarad. Forefinnas ej de ekono

llliska betingelserna for en industri, vilken kan fritt utveckla sig, sa
uppbor utvecklingen.

Jag hal' redan anfort, att "sulfitspritens tillverkningskostnad berak
nats till 3 a 4 ore. Denna uppgift fir hamtad fran en uppsats i fest
skriften for professor Klason, utgiven ar 1910. Berakningen ar salunda
utford ungefar samt.idigt nled att den forsta sulfitspritfabriken kom
i gang oeh innan man hunnit fa nagon ingaende erfarenhet oin denna
industris resultat. '

Nar resultaten fran de forsta fabrikerna borjade visa sig, gjordes
den erfarenheten, att spritpriset blev vida hogre, an det man pa grund
av laboratoriearbetena beraknat. Huru hogt det blev, kanner jag ej,
men priset ar av overingenjor Stablnacke vid Bergvil{ ar 1915 i kung!.
konllllerskollegii utredning beraknat till 14 a 17 ore per liter 100
procentig. Det fir ju da ganska klart, att vid de forsta arens arbete,
innan nodig erfarenhet vunnits oeb da annu en viss osakerhel vid
tillverkningen val' radande, priset skuIIe stalla sig al1nU hogre. Jag
vill ej forsoka gissa pa BagOn sifIra.

Jag viII blott upplasa, vad jag i nanlnda uppsats i r-reknisk tid
skrift av 1911 skrev:

»1 festskriften for professor I{Iason uppgiver Bror Segerfelt, att
sulfitspriten kan tiliverkas for 3 ~\ 4 ore per liter. Under antagande
av en bandelssprit Oln 90 volYlnprocent reduceras "tiliverkningspriset
ytterligare nagot, varemot tillkomlner en stegring for~ fabriksvinsten,
distribution, frakter oeb forsaljningsprovision. Antages, att dessa be
lopa sig till 100 % av tillverkningspriset, skulle 90~proeentig sprit
kunna eehallas "till 7 ore per iiter.

Vi finna harav, att spriten ej kan konkurrera med raolja lnen val
med fotogen och bensin. Fotogen anvandes val' i vart land nUl1lera
blott i l'inga utstrackning som motorbransle, utan drivas saval statio
nara SOlll lantbruks- oeh fal~tygsnlotol'el' nled rAolja.

Bensin anvandes daremot i stor utsl'aekning sasom drivlnedel for
fartyg, sarskilt lyx- och nojesbAtal', saint automobileI', och kan vid
dessa mojligen driftkostnadsbesparingar vid allvandning av sprit stallas
j' utsikt.
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Vid ett spritpris av 20 it 2fl ore per liter, t1"or jag' mig: dock
hava visat, att spriten ej hal' nagra utsikter k0111ma till anvandning
SaS0111 lTIotorbra.nsle.»

OlD salunda, SaSOlTI £tr ganska sannolikt, forsaljningspriset pa den
denaturerade sulfitspriten fran de forsta sulfitspritfabrikerna ej kunde
hallas vasentligt under 20 a 25 ore per liter, varden stora anvand
ningen av spriten for lnotordrift utesluten.

Sasoln nlarknad for denaturerad sprit Aterstod da endast husbaJIs
andalnal oeh kemiskt-tekniskt andanla1. . For sadana behov varden
vid potatisbrannerierna erhallna denaturerade .spriten redan utnyttjad.

Denna denaturerade sprit kunde aven, pA grundav vinsten pa kon
sumtionsspriten, saljas synnerligen billigt, under det att sulfitsprit
fabrikerna med sina pris ej kunde ga under sina tillverkningskostnader.

Man skulle kunna ta.nkt sig att av sulfitspriten aven bereda kon
sumtionssprit, oeh darigeno111 fA en vinst, som tilIate den denat.urerade
spritens forsaljning till priseI' under tillverkningskostnaden. Tekniskt

val' detta ej ogenomforbart. Disponent Ljungberg bjod nagra ganger
sina' vanner pi sulfitspritbrannvin. MojIigheten strandade da,I'elllot pA
den Iagbestalnmelsen, att en fabrik, som tillverkar l\onsun1tionssprit,
blott far drivas viss. tid av aret. Lagstiftningen omojliggjorde darfor
en ekonolnisk drift av suI fitspritfabrikerna efter detta uppslag.

Huru forhallandena darfor an' ordnade.s, lago sulfitspritfabrikerna
under i konkurrensen saval Ined oljorna sonl med potatisspriten.

Driften vid de tre byggda fabrikerna kunde doek fortsattas, dar
igenom att de salde sin tillverkning till Reymel'sholn1 for en foljd

av are
Men det sorgliga resultatet av det hog<:t tillverkningspriset pa sul

fitspriten val',. att nagraflera sadana fabriker naturligtvis ej byggdes.
SA lag fragan till a1' 1914, da herr Kronlund i en motion nr 71

i andra kalTIlnaren vid arets forsta riksdag framholl, attuteblivandet
av ett uppsving inom den nya tillverkningen, utonl pa afl'arstekniska
forhaJlanden a den' inhemska. sp1'itma.rknaden, fralnfor allt forklarades
bero pa vissa for sulfitspritindustrien mindre val lalnpade for~skl'ifter

i gallande brannvinsforordning, sonl forbjode tillverkning av spl'it bela
aret onl, sa framt ej hela tillve1'kningen denatu1'e1'ades eller exporte
rades. DA fralnstallningspriset for sulfitsprif annu yore for hogt for
att spriten under alla forhftllanden kunde konkurl'era lned bensin pa
motorolnradet, foreslog motionaren, att. sulfitfabrikerna skulle,' fA ratt



Fragan on1 statsmonopol a handeln H1ed skaUefri sprite

att tillverka en begransad lllangd sprit for brannvinsberedning for att
genoln det hogre pris, denna del av deras produktion harigenolll skulle
kunna betinga, b"ereda mojlighet att salja n1otorspriten till verkligt
konkurrenskraftiga priser.

Detta bekraftade, vad jag redan anfort 1911, oeh adagalagger, att
suifitspritindustriens bristande utveckling berodde pa for hoga tillverk
ningspriser oeh ej, som nian oft.a hort pastas., darpa att Reylnershblm
inkopt sulfitspritfabrikernas produktion~

Den av herr Kronlund foreslagna atgarden att· ge~om tillverkning
av konsunltionssprit gora den denatureradespriten Inera konkurrens
kraftig hade redan tidigal~e, 1899-1905, forsokts i Tyskland men visat
sig ej vara lanlplig eller riktig. Tack yare denna politik hade de
hogt stallda forhoppningarna pa anvandning av· denaturerad sprit for
motordrift i Tyskland inoin fa ar grusats. Det. val' med tanke harpa,
som jag redan i 11lin forut eiterade uppsats i l'eknisk tidskrift 1911
anforde:

»Det galler harvidlag att ej bega samma lnisstag som pa sin tid
i Tyskland genom att lned knappt konkurrensdugliga sprilpri,ser fram
spekulera en knappast berattigad marknad for att sedan filed hojda
spritpriser ater belt oeh hallet forstora det uppnAdda resultatet.»

Kung!. kOlnlnerskollegiuln, som vid denna tid hade sin uppmark
salnhet riktad pa sulfitspritindust.rien, ingick den 22 april 1914 till kungl.
maj:t med en skrivelse, i vilken kollegiet Ineddelade, att kollegiet igang
satt med en utredning betraffande de algarder, som fran det allmannas
sida kunde vidtagas for fr&mjande av sulfitsprittillverkningen, oeh an
holl att for andanlalet fa tillkalla tre sakkunniga personer.

I denna skrivelse anfores nled anledning av nyss namnda 1110tion:
»Huruvida de i ovan refererade Inotion foreslagna at.garderna for

det avsedda onskelnalets vinnande aro de lampligaste, synes kollegium
emellertid tveksamt. Det synes under sAdana forhallanden i forsta
hand bora undersokas, huruvida ieke den nya industrien genom andra
atgarder skulle kunna beframjas. Harvid torde bland annat sarskilt
overvagas, vilka Inatt oeh steg SOlll bliva nodvandiga for att skydda
utvecklingen av sulfitspritens anvandning sasom Illotorbransle fran den
overvaldigande konkurrens, som utan sAdant skydd skulle kunna for
vantas fran de maktiga ekonomiska intressen, som stA.bakom handeln'
med bensin.

Sulfitspritindustriens utveckling ar utan tvivel for vart land av
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nationalekonomisk betydelse i ·olika avseenden, ocb denna betydelse
ar enligt kollegii fornlenande Sa avsevard, att n1an fran statens sida
hal' all anledning att agna uppmarksamhet at ifragavarande angela
genhet» .

. Det 111a redan nu namnas, att den i motionen av herr Kronlund
foreslagna utvagen genom senare givna forordningar definitivt over

givits.
Kung!. kommerskollegii utredning blev fardig i april t 915 men

befordrades forst 1916 till trycket.
Det hal' av forste aktuarien 'fhulin i kungl. kontrollstyrelsen i ett

foredrag over denatureringssporslnalet anforts, att denna sena tryek
ning av utredningen skulle bevisa, att kollegium varit tveksamt be
trafIande de med anledning av utredningen foreslagna atgarderna. Jag
ar i tillfalle nleddela, att detta ar en fullkomligt felaktig tolkning oeh
att forseningen berodde pa or5aker, vilka ej aIls hade med nagon
tveksamhet att gora.

Kollegii utredning utmynnade i foljande u~talal1den och forslag:
»Vid overvagandet av de atgarder, SOln kunde vidtagas for att

skanka nodig stadga at sulfitspritindustriens utveckl~ngsstravanden,har
kollegiulTI darfor gatt ut fran den huvudprincipen, att tillverkningen och
forsaljningen av denaturerad sprit for lIlotordrift oeh andra tekniska
andamal borde, sA langt detta Yore lTIojligt, reserveras at sulfitsprit
fabrikerna, under det dricksprittillverkningen borde forbehallas potatis
brannerierna, och att salunda de atgarder, som fran statslnakternas
sida borde vidtagas, skulle i huvudsak ga ut pa att foreko111lna kon
kurrens lnellan dessa bftda grupper av sprittillverkare.

De forfattningsandringar, som harfor synas pakallade, torde kunna
begransas till onlradet for den av Eders Kungl. Maj:t utfardade for
ordning angaende denaturering av brannvin. De forandringar, kolle
gium harutinnan finner for andamaJet erforderliga, inskranka sig
vasentligen till tvenne. Dels synes for brannerier oeh reningsverk i
allmanhet denaturering icke bora medgivas utan vidare oeh i obegransad
omfattning; Eders Kungl. Maj:t borde hava att faststalla den hogsta
nlangd, som for tillverkningsaret 'finge denatureras. Fran en restrik~

tion a v berorda slag borde doek de uteslutande pa tiUverkning av
industrisprit inriktade sulfitspritfabrikerna vara fritagna. Dels bor fo1'
delen att verkstalla denaturering med bensol helt forbehAllas sulfit
spritfab1'ikerna. Berorda formaner synas kompenserade av den
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dessa fabriker faktiskt alagda inskrankning att endast fa tillverka
for denaturering el1er export, darest de vilja driva sin tillverkning
<11'et runt.

Genonl ovan fralnlagda forfattningsforslng torde enligt kollegii
asikt de svarigheter for sulfitspritindustriens utveckling kunna undan
rodjas, vilka lTIojligen kunna tankas uppsta genom konkurrens fran
potatisspritfabrikernas sida. De sakkunnigas utredningar visa enleller~

tid, att avsattning av storre lTIangder sulfitsprit endast kan tankas
erha1las sasom motorbransle oeh dA i konkurrens med bensin. Dtred..
ningarna visa vidare, att sulfitspritens tillverkningspris ar sa hogt, att
lTIotordrift lTIed densamnla ar ekononliskt tankbar endast vid ett bensin
pris av 27 ore per liter oeh darutover. Da bensinpriset i parti under
atskilliga <11' varit 16 ore per liter i svensk _hanJn; synes den enda
utvagen for uppdrivandet av en svensk tillverkning av motorbransle
vara att asatta en lampligen avpassad tull a bensin. Denna tull borde
dA enligt nyss anforda siffror vara minst 11 ore per liter. Enlellertid
torde det vara klokt att till en borjan och innan sulfitspritindustrien
hunnit vinna erforderli-g stadga tillmata denna tullsats nagot rikligare;
exenlpelvis 14 ore per liter, motsvarande 20 ore per kilogranl bensin.

Mut asattandet av en sadan tull skulle kunna anforas, att det yore
oriktigt att genOlTI en sadan atgard hoja inkopspriset for ett sa viktigt
oeh allnl~tnt anvant bransle som bensin. Under fraillhallande annu en
gang av den stora betydelsen att framdriva tillverkningen av ett in
hemskt flytande bransle vill kollegiunl hartill endast erinra om att en
ligt den verkstallda utredningen aven en sa avsevard hojning av bransle..
priset, sonl den nu foreslagna, dock innebar en relativt ovasentlig
hojning av fordonets totala driftkostnad. Slutligen giver ntredningen
vid handen, att saval inonl suIfitsprittillverkningen sonl ock sarskilt
llled avseende pa automobilernas konstruktion sadana forbattringar
kunna forutses, att desanlma, nar de val bliva utexperimenterade oeh
genomforda, kunna nlotivera en icke ovasentlig nedsattning av den nu

. foreslagna tullsatsen}).

De a v kollegiulTI foreslagna atgarderna medforde, att ett flertal
sulfitfabriker borjade underhandlingar med jnnebavaren av patentet a
tillverkning av sprit ur sulfitavfallslut om anlaggandet av spritfabriker.
En Ijusning i utsikterna om sulfitspritind llstriens utveckling syntes sa
lun.da redan' genom' det gjorda forslaget om tull a bensin oeh dar

med mojliggjorda utsikter till en riklig avsattningsmarknad hava intratt.



42 1918 den 10 nlaj.

Faran for .en farlig kon kllrrens fran potatisspritens sida avsags
genom forslaget aven skola astadkolnmas.

Denna konkurrens eller faran. av densamnla hal' ofta framhallits.
- DenSalTI.llla synes' mig dock hava i hog grad overdrivits. Sa Itinge

forutsattningar for en stor avsattning av sulfitsprit ej forefunnos, kunde
potatisspritfabrikerna val uppkopa produktionen frAn nagra fA sulfit
spritfabriker, lllell hade ett flerlal ·sulfitspritfabriker uppstatt, hade
dessa ej kunnat salja sin v'ara, yare sig pa den al1nlanna' mark
naden el1er till potatisspritfabrikanterna. Nar AteI' forutsattningarna
for en stor avsattning av denaturerad sprit AteI' intradde, t. ex. genom
en tull A bensin, sa kunde val potatisfabrikerna genom att salja billig
'denaturerad sprit Astadkonlma, att forst ocb framst deras denaturerade
sprit tinge avsattning, nlen da potatisspritfahrikerna aldrig tillverkat
niera an 20 lnillioner liter 100-procentig sprit per aI', val' den kvantitet
denaturerad sprit, som av delTI kunde saljas till underpris, pa grund
av vinsten a drickspriten mycket begransad, och den resterande delen
av marknaden tillf51le utan vidare den denaturerade sulfitspriten, vadan
salunda denna fara endast exist.erade i en nlycket begransad utstrack
ning och ej kunde bliva nagot hinder. for sulfitspritindustriens ut
veckling till en storindustri, vilken med sin produktion ersatte b'ensin

behovet.
Den ljusning i Higet, som genOl1l kollegii forslag skapats, forsvann

emellertid flter inonl kort.
I en pa grund avO herr K. G. Karlsson ar 1910 framford motion

anholl riksdagen i skrivelse av den 2 juni '1910 till kung!. maj:t, att
kung!. lllaj:t tackles lata utreda~ vilka atgarder som borde vidtagas
till bekalTIpande av den vaxande anvandningen av denaturerat brann
vin som berusningsmedel, sanlt darefter vidtaga de atgarder, som med
ledning av utredningen befunnes lampliga.

Med anledning harav inhalntade kun.gl. maj:t utlatanden fran lans
styrelserna i riket, varjamte utlfttande inhamtades fran kontrollstyrelsen,
vilket avgavs i februari 1912. Darefter uppdrogs i lnars 1912 At.
nykterhetskomrnitten att inkoIDlna nled utHitande i amnet. Detta ut
latande avgavs i januari 1916 11len offentliggjordes forst nagon tid
efter det konlmerskollegii utredning offentliggjorts..

I nykterbetskol.11mittens betankande a.ro saIlllade oeh bearbetade
de av lansstyrelserna avgivna utlfttandena i fragan avensom utdrag
ur kungl. kontrollstyrelsens yttrande av ar 19.12. ' Slutligen finnes
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darstades aven en av professor'T. Thunberg i Lund gjord ntredning
rorande atgarder nl0t nlissbruk avo denaturerad sprit.

Resultatet av lansstyrelsernas utlAtande framgar bast av foljande citat
av kung!. kontrollstyrelsens utredning, Atergivet i Tbunbergs utredning.
Kontrollstyrelsen yttrar:

» Av kung!. 111aj :ts befallningshavandes ovan olnfortnalda redogorelser
synes namligen frahlga, att lllissbruk av denaturerat brannvin pa'sadant
satt, att det anvandes till fortaring, visserligen forekommer pa Inanga
stallen inOln landet, dock i all1nCinhet endast i ringa·fJrad. I storre ut
stritckning forekoll1mer det endasl pa nagra fa stallen, dar snickeri eller
nl0beltillverkningen i stor1'e utstrackning bedrives saSOln henlslojd eller
SaSOnl i och invid Goteborg vid industriella·anlaggningar. AHmant upp
gives, att det endast ar eller atminstone huv.udsakligen ar redan djupt
sjunkna alkoholister, sonl fortara aenaturerat brannvin 8asom ruslnedel.
Under sadana forhallanden synes det styrelsen orinlligt att foreskriva
skyldighet for kopare att forete av vissa. nlyndigheter utfardade intyg for
att fA kopa sitt behov av denaturerat brannvin. Detta yore att alit
for mycket betunga de ordentliga forbrukarna av ifraga~arandenumel~a'

synnerligen anvanda vara. Detsalnnla yore onl ock i nagol nlindre
grad forhallandet llled den' foreslagna bestammelsen om skyldighet for
kopare att lanlna sk1'iftlig rekvisition. Besvarande for avsattningen
bleve . aven alaggandet for saljare att fora sarskild bok over forsalj
llingen av denaturerat brannvin. Riksdagen hal' sjalv uttalat, att de
atgarder, SOlD kunde anses pakallade till kontroll mot lllissbruk av
denaturerad sprit, icke finge forsvara Atkolllst.en av den for industri
och hushallsbruk alltmer erforderliga varan eller fordyra densalnllla»."

Missbruket syntes salunda ej .vara sa farligt, att alltfor djupt
ingripande atgarder yore pakallade.

Professor Thunbergs utredning slutligen utmynnar efter diskussion
av en lllangfald uppslag i det slututtalandet, att:

»\Tad betraffar de andringar i handeln filed denaturerad sprit och
sprithaltiga preparat, som tillgodoseendet av dessa onskenlal skulle pa
fordra, a1' det visserligen klart, att de desto lattare lata sig genoln
foras, ju nler forstatligad sprithandeln i allinanhet blir. Emellertid
torde aven utan storre forandringar i nu bestaende handelsforhallallden
saken kunna genomforas. Vad SOln behovs, firo bestamnlelser rorande
skyldighet for minuthandlande, SOln saluholle teknisk sprit eller-vissa
andra preparat, att endast fora sadan vara, $om uu.dergAtt.. av ~ veder-
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borlig myndighet i allinanhet eller for hans ort speeiellt stadgad de
naturering, samt forbud for bonom att till annan art avyttra sina varor.
Den snabba o~ergangen till en k1'aftigare denature1'ing for en viss art
skulle -kunna underlattas genoIll foreskrift for respektive Aterforsaljare
att Atertaga el1e1' utbyta vara, sam ej liing1'e pa viss art tillAfes, oeb
SOlTI en extra forsiktighetsAtgard kunde stadgas forbud for aterforsaljare
att till minuthandlande leverera vara av annat slag, an den senare
agde ratt att salja.»

Kontrollen skulle salunda laggas pa nlinuthandeln oeh ej pA patti..
handeln, vilket ju fir riktigt, dA 11lissbruket forekomnler hos konsUlnenten.

Jag overgar nu till nykterhetskommittens betanl{ande n:r VII, bero
rande fragan om tillhandahallandet av skattefri sprite

I lnotsats mot kungl. kontrollstyI'elsen anser nykterhetskommitten
vidlyftiga atgarder mot luissbruk av denaturerad sprit nodvandiga.
Kommitten anfor, att atgarderna nlaste inriktas pa att i buvudsak

astadkomlua foljande:
»Med avseende pa skattefri sprit:
a) verksalunlust Inojliga denaturering,.
b) kontroll over att ingen renaturering forekoffilner och
c) kontroll over handhavande och tillhandahAlJande.

Med avseende pa skattelagd sprit for andra andalnal an fortaring:
a) skarpta villkor for spritens atkolllst,
b) noggranna foreskrifter om anvandningen ocb
c) redovisningsskyldighet.

Med a·vseende pa alkoholhaltiga varor:
a) denatureringsforeskrifter,
b) kontroll n10t renaturering,
c) stadgad skyldighet att uppge varornas nanln och alkoholhalt
d) kontroll over handhavande och tillhandabaJlande.»

Pa basen av dessa krav framlagger nykt.erhetskommitten forslag
till forordning a"ngaende tillhandahallandet av skattefri sprit etc.

Denna innehAller en uppdelning i benamningar for olika slag av

skattefri sprit, namligen:
hushAIlssprit,

111otorsprit,
sjukhus-, laboratorie- oeh museisprit,

ind L1strispl~it,

alkoholhaltiga varor.
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Darpa kOlnma bestamlnelser om upphandling av oeh prissattning
a sprite Dessa paragrafer fila bar ordagrannt atergivas:

~5 §.

1 lllom. Kungl. maj:t faststaller arligen, pa forslag av kontrol1
styreIsen, huru stor myekenhet sprit styrelsen under instundande

kalenderar Ina inkopa for att tillhandahalla for andra itndanlal an for
taring, darvid foreskrift tillika meddelas, buru start belopp barav n~ul

inkopas dels fran sulfitbrannerier oeh dels fran ovriga brannerier,
jastfabriker oeh reningsverk. Genom kungorelse i Post- oeb inrikes

tidningar tillkannagiver kontrollstyrelsen fore, den 1, augusti, huru

!1lyeket sulfitsprit oeh annan sprit styrelsen under aret kOlnnler att
ink5pa avensom vilka betingelser spriten skaII uppfylla for att av
styreIsen godkannas.

2 luonl. Inom september 111anads ,utgang skall tillverkare till kon
trollst.yrelsen ingiva anbud a den Juyckenhet sprit, han onskar under

nasta kalenderar forsalja till styrelsen.

3 nlonl. Sedan tiden for ingivande av anbud enligt 2 1110n1. gatt

till anda, age kontrollstyrelsen faststalla den myckenhet sprit, sonl

fran varje anbudsgivare skall inkopas.
Hava anbud skett om forsaJjning av en sammanlagd myckenhet

snlfitsprit, overstigande det kungjorda arsbehovet av sadan sprit, skall,

i den lUan overskottet ej atgar till tackande av brist i det samman
lagda parti annan sprit, som utbjudits till forsaljning, beloppet av vad

sonl fran varje tillverkare llla inkopas bestammas i forhallande till
hans efter av kontrollstyrelsen faststallda grunder beraknade tillverk

ning. Vad nn stadgats, skall aga motsvarande ti1l3Jl1pning for det fall,
att anbud skelt Ol~l forsaljning av annan sprit an snlfitsprit till sanl

luanlagd nlyekenbet overstigand.e vad SOin darav skall inkopas.
Understiger den salunlanlagda myckenhet 'sprit, sonl utbjudits tin

forsaljning, det faststttlida al'sbehovet eller visar det sig eljest erfor

derligt, age kontrollstyrelsen genom kungorelse~ pa stitt i monl. 1 ar
sagt, infordra fornyade ~nbud a erforderlig nlyckenbet sprite

4 l1lOID. Kontrollstyrelsen ttligger att skyndsanlt nleddela anbuds

givare uppgift a den myckenbet sprit, ban agel' av sin tillverkning
forsaJja till styrelsen. '
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.' 6 §.

1 mom. Det pris, kontrollstY1'elsen hal' att erlagga vid inkop av
sprit, fastst~illes for varje tillverkningsar av dartill forordnad pris
nanlnd, bestaende avo en utav kung!. maj:t forol~dnad ordforande samt

sex ledanloter, utsedda tre av kontrollstyrelsen oeh tre av 1'epresen
tanter for spritforsaljarnas intressen i enlighet nled av kungl. maj:t
meddelade narma1'e bestarnmelser.

. 2 mom. PA forslag av kontrollstyrelsen bestalnnler kung!. rnaj:t,
till vilket pris i denna forordning avsedd sprit rna av kontr"oIlstyrelsen

forsaJjas.

3 mOlll. Det pris, SOln hushalls- oeh moto1'sprit vid fo1'saljning
till allmanhet.en hogst rna betinga, age kontrollstyrelsen faststalla efter
av kungI. maj:t godkanda g1'under.

7 §.

Sulfitsprit, SOIl1 ej av kont.rollstyrelsen uppkopes, Ina ej till anvand
ning inorn riket fo1'saljas. Sadan sp1'it rna u1' riket utforas .eller, om
denaturering darav sker, i tillverkarens egen rorelse anvandas pa de
villkor oeh under iakttagande av de kontrollforeskrifter, sOIn kungl.
rnaj:t med delar» .

I forslaget till fo1'orctning fo1'efinnas dessutom bestamn1elser om
handel 'med sp1'it llled hansyn till ate1'forsaljare oeh lninutforsaljning
m. m. Dessa hava i huvudsak geno1l1forts, varfor jag hal' ej har

anledning uppehalla mig vid delu.
Kornlnitten fo1'esl:11' alltsa ett nl0nopol a den skattefria sprit.en, oeb

det a1' den fragan, jag ett ogonblick viII berora. Med hansyn till delta
anfo1'es av kon11nitten, att genonl monopoliseringen vinnes ett »cen
traliserat oeh andamalsenligt kontrollsysteln» avensom »en beaktans..
yard n10jlighet att lata allnlfinheten kOlnma i atnjutande av varan

..utan de palagg, som' ett okontrollerat mellanhandssysteln naturligt

nog vallar».
Vidare anfores:
»Vart lands storartade sulfitsp1'itindustri har i sulfitspritfabrikationen .

fAtt ett komplement av stor nationalekononlisk betydelse. Vara moj ..
ligheter att lTIed, utnyttjande av den vid sulfitfabrikatio~en uppkoln
mande sulfitiuten franlstalla sprit a1"o lovande. Fackkunniga under
sokningar hava givit vid handen, alt sulfitspritens tekniska anvand-
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barhet ar stor, oeh atskilliga forhoppningar firo knutna vid densarnma

sasom blivande bransle .inom n10torindustrien. Det behover val knap

past framhallas, vilken betydande nationalekonomisk fordel det skulle

vara for landet, darest det kan lyckas att forhjalpa den inhemska

sulfitspriten till en framgangsrik konkurrens filed den importerade

bensinen.

Monopoliseringen, som later kontrollstyrelsen overblieka hela sprit

marknaden oeh gel" den mojlighet att efter beraknirg av t.illgang oeh

eft.erfragan foretaga den rationella avvagning, va.ro~ll hal' ar fragan,

synes salunda vara agnad att bereda landets sulfitindustri en tryggad

avsattningsmoj lighet.

Fran sulfitspritfabrikanternas sida skulle mahand~ den invandningen

kunna goras,. att monopoliseringen begransar tillverkarens vinstlnojIig

heter och darigenolll danlpar Justen att anlagga sulfitspritfabriker.

Hansynen till fordelen av en 111era tryggad avsattningsmarknad torde

emellertid kunna bidraga till att skingra dessa betankligheter. Oeh

kOlnmitten viII liven fl'uI11halla, att'sulfitspritfabrikanterna, sonl ju enligt

kOllllnittens forslagskola representeras vid prissattqingen av den av

dell} salda varan, {orde. kunna pArakna en skalig vinst a i sin ro1"else

nedlagt kapital sa111t ersattning for den risk, deras foretag medfor.

Huruvida i ovrigt problenlet Olll sulfitspritens anvandning till olika

tekniska andamaJ och framfor alIt till lllotorbransle kan anses slut

giltigt lost eller icke, darOn1 ·finner sig kOlnmi~ten sakna bade anIed- .

ningoch k0111petens att uttala nagon bestamd uppfattning.»

Det huvudsakliga motivet for 1110nopolet fralngar emellertid av

foljande konln1itlens ord: .

»Skall man hal' vinha, vad lllan asyftar, d. v. s. en garanti for

att sprit, vid val'S tilJhandahallande Iagen knyter denat ureringsvillkor,

icke tillhandahiUles utan· att sagda vilkor uppfyllts, maste uppenbar

ligen. all den sprit, for val'S tillhandahallande denutureJ-ing fir lagstadgad,

vara for behorig uppsil\:t atkollllig. Detta ater innebar, att den p<1

samlna gang denaturerande oeh kontrollerande lnyndigheten maste ha

ett fast grepp 0111 all handel filed sprit, S01l1 hoI' under dess kontroll.

Men for att delta mal skall kunna uppnas oeh den kravda kontrollen

effektivt kunna utovas, torde ieke blott denatureri'ngen ulan aven till
handahallandel bora laggas, dar k01~trollerandet ligger. Elt organ,

sonl representerar enheten av denaturering, forsaljning oeh kontroll,

skulle sakerligen bast tillgodose, vad nlall hal' asyftar.»



48 1918 den 10 nlaj.

Den ollledelbara foljden av monopolforslaget val' enligt nleddelande

fran aktiebolaget Ethyl, som innehar patenten a tillverkningsn1etoden

for sulfitsprit, att de sulfilfabriker, som" borjat planera anHiggandet av

sulfitspritfabriker, omedelhart stoppade dessa arbeten.

Forslaget bar 3.ven fran tekniska och industriella kretsar skarpt

kritiserats, och det hal' pavisats, att den anforda nl0tiveringen ej ar

bAllbar.

Mest upp111arksanlmad "bar vid denna krilik av forslaget blivit en

fran svenska cellulosaforeningen till kungI. kontl~ollstyrelsen stalld

skrivelse av" 7 oktober 1916, vilken ansetts utgol~a ett stod for elt

statslnonopol av ungefar den art, SOin nykterhetsko1111nit.ten foreslagit,

ehuru sa i sj iiIva" verket ej aUs fir fallet~

I denna anfores:

»1 avseende a den nationalekononliska och tekniska utredning av

sulfitspritfragan kan foreningen icke anfora nftgot ut.over vad kungI.

I{Onlmerskollegiuln fran1fort i sitt nyssnanlnda utlatande. Foreningen

finner kollegii franlstallning i alIa delar riktig, och de av kollegiunl

anlagda synpunkterna Saln111anfalla Bled foreningens, SOIn saledes saknar

anledning "att i detta Sa111nlanhang inga pa fragans tekniska innebord

utan inskranker sig till att forklara sin anslulning till kung!. konlmers

kollegii forslag och den utredning, varpa dessa vila.

Vad betraffar nykterhetskominittens utliltande i vad det angAr at

garder till befordrande av sulfitspritens anvandning sonl 1110torbransle,

nodgas foreningen daremot betona, att forslagen icke aro ii,g~ade'att

befordra detta SyftelUal. Nykterhetskommitten, SOln i franlsta runlmet

ser sin uppgift i att sorja for en sadan denaturering av sulfitspriten,

att densaInnla icke kan missbrukas SaSOnl berusningsmedel, baIler fore,

att garantier haremot endast kllnna vinnas, om staten genoill nagot a v

sina organ sjalv olnhanderlager denatureringen och varans distribution

bland allmanheten. KOnl111itten fornlenar jalnval, att lTIed staten SaSOn1

fabrikernas enda kund inoln landet avsattningen av sulfitspriten skulle

vara sakerstalld och fabrikation i stor skala saledes ollledelbart kunna

sattas i gang. ~-'oreningen kan ieke dela den asikten" utan ar av den

uppfattningen, att en stats1110nopolisering" av den beskaffenhet, SOln

nykterhetsko1111nitten foreslar, icke erbjuder utsikt till lOllande avsatt

ning av nflgot storre kvantulll sulfitsprit. Med den konkurrens, som,

sa snart l1orn1ala tider intratt., kOlnn1er att ater uppsta frAn de im

porterade motoroljorna, finge sulfitspl~iten Ined dess faktiska fral1lstall-
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ningskostnader ganska svart att slf-t sig igenonl 'SaSOnl 1110torbransle.
I varje 'fall skulle for vinnande av en storre olllsattning erfordras ett
energiskt och onlfattande kopnlansarbete, vilket en statsinstitut.ion av,
naturliga skal icke kan prestera. Langt ifran att Il1onopoliseringen
skulle vara i sbind att uppnluntra till stegrad sulfitsprittillverkning,
skulle atg~irden i praktiken sakerligen endast leda till svarigheter
for denna industri, vilket icke inbjuder till l1agon utvidgning av den
samnla.

St.atliga ~ltgarder .strangt i enlighet 111ed nykterhetskollln1ittens
anvisningar skulle sakerligen visa sig utan all nytta, enar nagon okning.
av sulfitsprittillverkningen icke skulle vara att vanta sasom en foljd
av dern. Industrien skulle ieke finna nagon trygghet var-ken for till-·
rackligt stor avsattning eller for antagliga priser oeh skulle saledes
icl{e vaga foretaga de kostbara nyaniaggningarna. AI' d~t, sasom pH'
goda grunder framhAlles i Iro111merskollegii utlf-ltande, ett stort natio-·
nalekonomiskt intresse ocb en viktig angelagenhet ur forsvarsbered
skapens synpunkt att' skapa ett nytt svenskt lnotorbransle, som snarl- ;
nog, skulle kunna ersatta en vasentlig del av bensinilnporten, .maste
statslnakterna saledes .sorja for siidana garantier ttt industrien, som
kunna hava de angivna betHnkligheterna.»

Detta ar enligt lnitt formenande en ganska skarp vidrakning Bled
Ill0nopolforslaget, dii densamlIl3 just franlfores fran dem, som hava,
att bekosta uppforandet av oell driva spritfubrikerna. Kungl. kontI'o]l
styreIsen, son1 erbAllit saval konllnerskollegii utredning SOin ~ykter

hetskomrnittens betankande pa relniss oeh darfor anmodat eellulosa
foreningen yttra sig onl dessa, anf(lr 111ed hfinsyn till kritiken endast:
»Daremot synas sulfitspritfabrikanterna hysa den uppfattningen, atl
kommilten ej behorigen uppnlarksalnnlat deras intressen».

'Cellulosaforeningen anfar emellertid i sin skrivelse vidare:
»Endast under den faruts'attningen, att nykterbetskoll1n1itte!1s UPI)

slag utveeklas' darhan, att institutionen kan traffa ett flerarigt avtal
angaende en pit forlland' fixerad, kvantitet~ som' till faststallt pris arli
gen tinge levereras av fabrikerna, fir densamma i stand atl befor'dra '.
sulfitspritindustriens 'utveckling.

Svenska cellulosaforeningen viII saledes; icke' bestr~da, att· 'nykter- >

hetsko!llmjttep.,s forslag angaenQe stats.monopol ,pit sllIfitspritenskulle
}{unna bliva utgandspunkten for en slutgiltig .l~sning ay. ~ulfitsprit-"

fragan. Men detta forutsatter, sflsom redan antytts, att lllonopolet
4
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kah uppgora kontrakt onl inkljp av sprit for en sa lang tid framat
oeh till ett sada.nt pris, att fabrikerna kunna berakna skalig vinst
samt rantu och anlortering a sina anlaggningar. Ett sadant avtal
tord~ emellertid fran statens sida forutsatta sarskilda matt och steg
for att betrygga avsattningen av den pa forhand avtalade spritkvan
titeten, ifal} staten ej hal' 'utvagar att sjalv anvanda densamnla for egna
mangahanda andanlul. I detta hanseende tar sig foreningen friheten erinra
onl de forslag, som redan forelegat i riksdagen angaende statslnono
polisering avaIl lys- ocb brannoJjeinlport. En sadan algaI'd i fore
ning med monopoliseringen av sulfitspriten skulle mojliggora for staten
att reglera avsiittningen av de olika artiklarna efter behag,-och saledes
skulle Inarknad alltid kunna beredas for den inhenlska varan. IIn
pOl"ten av de oljor,. som konkurrera med sulfitspriten, kunde nfilnligen
utan svarighet regleras sa, att den sistn3.lnnda i forsta hand bleve
efterfragad» .

Dess-a ord hava av kontrollst.yrelsen tagits till utgangspunkt for
elt monopolforslag, vilket i verkligheten endast i administrativ form
avviker fran nykterhetskolTImittens av cellulosaforeningen kritiserade
f{jrslag.

Kontrollstyrelsen foreslar IlU111ligen ett .statslll0nopol a handeln lned
denaturerad sprit av sadan art, att forsaljning och distribution skulle
ske genonl en statens sprithandelskommission, under del att kontroll
och denaturering skulle ske genolll kontrollstyrelsen ..

I ()vrigt skulle cellulosaforenirigens onskningar tillgodoses dii.rigenonl:

»1) att avtal traffas m'ellan sulfitspritfabrikerna och monopolinsti
tutionen om leverans for en foljd av ::\1' franlat av fabrikernas till

verkning,

2) att lTIonopolinstitutionen utfornlas pi\ sadant satt, att den blir
i stand att kraftigt oeh affarsnlassigt arbeta for sulfitspritens okade
avsattning samt att sulfitspritindustriens synpunkter i avseende a pris
nch ovriga leverallsv.il1kor tillforsHkras behorigt beaktande inonl in

stitutionen,

3) att skydd heredes sulfitspriten mot den hitt.illsvarande konkur
rensen fran brannoljorn.as s.i.da.»

KontrolIstyrels·ens forsl;ag till forordning angiver emellertid hiiro·m

endast foljand-e t.va par~gr(\fer:
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»2 §.
Skattefri sprit mel av tillverkaren ej forsaljns in0111 riket till annan

an sprithandeIskommissionen. I ovrigt n1:1 forsHljning av sfldan sprit,
dar forsaljningen ej sker tV[tngsvis, utovas allenast av sprithandels

k01111nissionen oeh ay densan1ma antagna aterforsaljare.

3, §.
Sprithandelskon1n1issionen, SOl11 still' under kontrollstyrelsens inse

enrle, hal' till uppgift att bereda alln1anheten tillgang till billig skattefri

sprit pa satt, SOln tillika iiI' agnat att forekOlllma missbruk av spriten
samt lanIna tillverkaren skulig vinst. Narlnare bestamluelser 0111 kom

lIlissionens samnlansattning oeb verksamhet meddelas av kung!. nlaj:t..»
] Inotiveringen anfores foljande hraekliga stod for uppfyllandet av

industriens krav.

»Avtalen skulle givetvis forst oeh fran1st slutas med de nu exi

sterande sllifitspritfabrikerna oeh sedan nled nytillkon1mande fabriker, i
den man efterfragan a sulfitsprit okas. De borde vara av sadant inne

hAll, alt de beredde fabrikerna riinta oeh amortering a anlaggnings

kosLnaderna saInt sk~ilig foretagarvinsL. Staten skulle forbinda sig aLt

under ett visst antal ar till over-enskomn1et pris inkopa sprit till viss'

lTIyekenhet eller eventuellt intill fabrikens tillverkningskapaeitet vid
avtalets ingaende.

Da monopolet ieke ~kulle hava till andan1al att bereda staten

(Jkad inkol1lst, komme alln1anheten endast att fa vidkilnnas sulfitfa

brikernas tillverkningspris j~lmte nodig formedlings- oeh distributions

kostnad samt kostnaden for sprilens denaturering.

Brannoljenl0nopol ar salunda enligt kontrollstyrelsens rnening en

viktig betingelse for avagabringandet av en overgang till sprit sasom

drivinedel for lllotorer. Hal' ifragavarande lllonopol star enlellertid

ieke i sadant sarnband med sprithandelsmonopolet, atl. det utgor nagon

nodvandig forutsattning for det senares genonlforande.»

Sedan kung!. kontrollstyrelsen avlanlnat sitt underdaniga utlatande

till kungl. lnaj:t, erholl kungl. konlmerskollegiun1 nykterhetskommittens

betankande oeh kontrollstyrelsens utleltande pel remiss ..

I anledning av denna relniss l&mnade kollegiurn sanl111anslutningar

inaD1 industrien oeh handeln tillfiille avgiva yttrande i Iinlnet. .Svae
inkommo diirvi(] frAn samtliga handelskalnrar, Sveriges industriforbund,

Sveriges allnlanna handelsforening, svenska eellulosaforeningen, Sveriges

lllinutl1andlares riksforbund, Sveriges kolonialvarngrossisters riksfor-
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,on! tlenna industri tillAtes att utnyttja de n'uvaralide gynnsanl111a kon
junkturerna, den aven' skall vata i stand att verkstalla sa stora
amorteringar, att den skulle kunna fralndeles upptaga 'konkurrensen
med den importerade bensinen ~iven 111ec1 lagre pris pa denna. Under
sadana forhAJlanden anser sig kollegiuin kunna for narvarande frang~l

sitt forslag Oln tull a bensin, vilket kollegium gor sa lnycket hellre,
som kollegium givetvis'delar de av flertalet horda organisationer franl
hallna betankligheterna mot att utan tvingande skal genoln' tull fo1'
dyra en fOl'nodenhetsvara sadan som hensinen.»

Kollegium overgar diirefter till b~handling av de fur skydd av

sulfitspritindustrien vackta forslagen oeh anfor:
»Bland de forsIag, sonl vackts fClr astadkommande av erforderligt

skydd At sulfitspritindustrien gent emot konkurrensen fran handeln
rned bensin, har liven framforts tanken pa ett statens monopol Bled

. avseende a ilnporten av brannoIjor. I de flesta av de till koJIegiunl
inkomna yttrandena avvisat SaSOnl synnerligen olanlpligt har detta
forslag pa vissa hilll dock vlll1nit anslutning sasom ett komplelnent
till det foresIagna 1110nopolet a handeIn Ined skattefri sprit, darest
,ett sudant lllonopol ansetts bora kOffilna till stand. For egen del fur
kollegiunl, S0!11 nedan till narnlare granskning upptagit fragan urn ett.
statens spritnlonopol, avstyrka inforande av elt statsnlonopol tl inl
porten av brannoljor.

Kollegium 11laste darvid gora gallande bestulllda principiella' be
tankligheter mot. att infora 1110nopol i andra fall, an dar synnerligen
starka statsintressen, t. ex. av trangande fiskalisk natuI', foreligga .
.Att staten under extraordinara forhallanden kan befinnas lampligen
bora taga sadan ,erksarnhet 'Oln hand, Iar fA betecknas SaSOll1' en
nodfalIsatgard. : Hartill komma enleIIertid, del fraga: til' Gln brannolje
:marknaden, sarskilda forhAlIanden, sonlenIigt kollegii uppfattning ote

sluta tanken pa ett perillanent statslll0nopol. Brannoljenlarknaden
donlineras av ett st.arkt koncentrerat utlandskt intresse~ och utan
samforstand ,med detta intresse skulle den svenska konsUll1tionen lopa
fara att fI'amgent drabbas av bogst ka,nnbara, olagenheter av det slag,
som fo~· ogonblicket gora sig gaIlande i fraga om brtinnoljetillgangen.
Da sulfitspriten icke ~an tankas i namnvard lIian utgora nagon ersattning
for yurt behov, av fotogen och a'ndra' oIjor, forbjuder sig av sig sjalvt

tanken pa att soka lagga hinder i. vagen for de mojIigheter, som kunna
ypp~ sip; att tillfora Iandet dessa nodvH.ndiga varOl". .L~lIr3minst yore
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det viilbetankt, att innan Ulan kan i BagOn Ulan bedolua, i vilken.

riktning de internationella handelsforhallandena skola komma att efte."

kriget utveckla sig, binda sin handlingsfrihet i nagot avseende, dar

mellanhavanden nled utlandet beroras, SaSOnl fallet skulle bliva, 0111

ett stats1110nopol pit hrannoljor hleve under nuvarande forhaJlanden

tillskapat.

Gent enlot det av kontrollstyrelsen forordade statslllonopolet far
kollegiu111 aberopa fuljande detaljnlotivering ja111te det overvagande

tlertalet av de till kollegiunl inkolllna yttrandena.

Kontrollstyrelsen, son} undersokt de intressen, vilka borde beaktas

yid utfornlunde ~v ett lllonopol, hal' harvid uppnlarks3Intnat sulfitsprit

fabrikanternas intresse av att erhalla skalig vinst a sin tillverkning

oeh att kunna fortsatta densanlnla atnlinstone i saillnla ol11fattning sonl
hittills. Hartill ko111 llle enligt kontl~ollstyrelsens uppfattning, ehuru

111era i andra planet., ett intresse hos sulfitnlasseindustrien hal' i landet

att kornnlu i tillfillle utnyttja sulfitluten till franlsUillning av sulfitsprit.

Den standpunkt, styrelsen sltlunda intagit till sulfitspritindustriens

hefrn.111jande, furanleder kollegiu111 att franlstlilla vissa erinringar. ' Enligt

vad kollegiuIII avan franl1Hl11it, nlaste det anses vara ett statsintresse

av hogsta vikt att fa till stand en onlfattande tillverkning av sulfif

sprit inonl landet fOI' att darigenoln clstadkonllna ersattnipg for inl

porterade brannoljor. Denna synpunkt synes kontrollstyrelsen ick~

hava beaktat. Ej h'eller synes den ornstandigheten hava vunnit till

horlig uppmarksalnhet, att det icke blott ar ett privatekonolniskt

intresse att kunna pa elt rationellt satt utnyttja den vid sulfitfabri

kationen erhallna avfallsluten utan att'ilven denna fraga ur flera synpunk

ter fir av utol110rdentlig betydelse for det allmanna.

Darest statens intresse av sulfitsprittillverkningens utvidgande till

borligt beaktas, lnaste Ulan enligt kollegii formenande uppgiva tanken

pa lTIonopol a handeln llled sulfitsprit. Redan det faktulTI, att for

slagen 0111 monopol fOl'Inatt Higga en hanlsko pit skapandet av nya
sulfitspl'itfabJ~iker, lie i detta avseende belysande. Skulle dar'emot.
111onopolet bliva verklighet, torde 111an filed stor sannolikhet kunna

befara, icke blott att - sasom kontrollstyrelsen uttalat - tillverk

ningen k0111111er att fortsatta atmins~one i Sanl111a omfattning som hit
t.ills utan H.ven alt en tillbakagtlng 111ahanda konlmer att 'aga runl.»

~amt vidare:

» Onl nlon"opo)et sknll fur en IHngr'c tid hindu sig for inkop, ha-
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serade pa tillverkningspriser oberoende av marknadsprisen, oeh vid
sin utforsaljning endast palagga sina direkta onlkostnader, ar det tyd
ligt, att institutionen maste for att mota de daliga tiderna kunna be
stamma over da upptradande marknadsprjs ocll forhindra, att de
ekvivalenta prisen i fraga 0111 brannoljor sjunka under monopolets
spritpris. Sker ej sa, kan for staten uppkolnnla en kannbar och obe
raknelig forlust, och kollegium kan for sin del icke tillstyrka en sadan
anordning. Harav framgar, att ett spritnlonopol av foreslagen typ
icke '~r tankbart utan ett samtidigt lnonopol pa brannoljor, och da
kollegiulll pa anforda skal funnit sig bora taga bestamt avstand fran
ett sadant, foljer redan harav, att kollegium icke kan tillstyrka sprit
nlonopolet. Men aven forutsatt at.t ett brannoljeulo11opol late sig ge
nOlnforas, InaSte kollegiulll stalla sig fragande, varthan de av kon
trollstyrelsen skisserade grundlinjerna skulle fora. For att ulldvika
forlust lnaste 111onopolet i lilgkonjunktur lTIed konstlade medel halla
pri~et pa skattefri sprit oeh brannoljor over det radande lnarknads
priset. 'Bortsett fran de praktiska svarigheterna att genonlfora ett
sadant tillstand, torde luan nodgas luedgiva, att under sadana tider
konsunlentintressena komma att bliva i hog grad lidande genom mo
nopolets existens, en olagenhet, 80m knappast uppvages darav, att
monopolet under hogkonjunkturer haft fortjansten att tillhandaballa sul
fitsprit - daremot sakerligen ej brannoljor - till ett lagre pris, an
onl marknaden varit fri.

SaSOnl koIlegium ovan erinrat, finlles nl0jlighet for att sulfitsprit..
industrien, om densaulma far fritt utveeklas utan att utsattas for nftgra
statliga tvangsatgarder i ekonomiskt avseende, skall kunna under
bogkonj ukturen erhfllia sa stor vinst, att en vasentlig del av anlagg..
ningskostnaderna kan anlorteras. Den blir da i stand att under lag
konjunkturer ga under det nu beraknade sjalvkostnadspriset oeh kan
ha utsikter att upptaga konkurrensen aven vid hlga lllarknadspriser
pA brannoljorna. Kollegiunl finner salunda for sin del, alt konsument
intresset i langden blir pa basta satt tillgodosett genom den fria pris~

bildningen. Kollegiunl viII sanltidigt erinra daroffi'l att unnu mojliga
forbattringar i tillverkningen i forbilligande riktning sakerligen kOlnma
att framtvingas under det ekonollliska trycket, under det att en sadan
utveckling fir tvivelaktig under hagnet av genonl ett lnonopol garan..
terade tillverkningspriser.»
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Med ,hansyn till kontrollen over alt den denaturerade spriten ej
misshrukas anfor kollegium:

»Utgangspunkt for saval nykterhetsko111mitten SOin kontrolIstyrelsen
bar varit att soka tillse, att den skattefria spriten icke blir Inissbrukad
sasom berusningsmedel, en stravan, som kollegium for sin del givetvis
finner bora vinna alit beaktande. Kollegium bar dock icke kunnat
finna nagra sl{al anforda for oeh salunda' icke kunnat bliva overtygat
om att monopolinstitutionen skulle pa nagot satt utgora en nodvandig
forut.sattning for realiserandet av dessa stravanden. ,Savitt kollegiuill
kan se, bora inga svarigbeter foreligga att forHtgga kontrol1en over
sulfitspriten till de olika fabrikerna ocb att darjamte tillampa sarskilda
foreskrifter for handeln med den skattefria spriten, foreskrifter av
huvudsakligen den art, som av kontrollstyrelsen foreslagits.)}

Daremol' uppskot kollegium till elt senare tillfalle att yttra sig i
avseende a annan skattefri sprite

Sedan salunda de olil{a av fragan berordamyndigheterna inkonl1nit
filed sina yttranden, skred kungl. nlaj:t den 25 septelnber 1917 till
utfardande av forordning Oin andrad lydelse av vissa paragrafer i
forordningen om denaturering av brannvin, gaende ut darpa att kunna
reglera konkurrensen Inellan reningsverken oeh sulfitspritfabrikerna,
samt bestainmelser onl motorspritens 'denaturering Ined bensin oeh
bensol i enlighet med kung!. kommerskoIIegii forslag samt kungorelse
angaende forsaljning av motorsprit i huvudsaklig overenssHinlmeIse
med kontrollstyrelsens fors]ag, avseende kontroll mot missbruk.

Tillika beslots, att statsradsprotokollet i amnet skulle offentliggoras.
Av statsradet Carlesons anforande till statsradsprotokollet fa~ jag

atergiva foljande:
»Vad nu narlnast foranlett mig att anmala de angivna forslagen

till behandling, ar den trangande nodvandigheten att inror den aIItmera
hotande bl'isten pa flytande bransle soka, savitt pa staten ankommer, fa
en omedelbar Iosningav vad' man- i korthet kan beteekna sasom suI
fitspritfragan. Samtliga fors]agen sammanhanga direkt med denna
fraga. For att ieke gora losningen av denna lllera invecklad an nodigt
ar torde med den siutliga provningen av en del ytterligare framstall
ningar oeb uppslag, som. framkomtnit i satnband med de _nll anmalda
forslagen men som icke direkt inverka pa den foreliggande' huvud- 
fragan, t. ex. forshlg till reglering av handeln med 'alkoholhaltiga
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preparat., bUra tills vidare ansta oeh detta sil nlyeket hellre, son) 'ut

redningen i en del av dessa fragol" annu icke hunnit slutforas.
Av de foreliggande forslagen fordra de, S0111 forlltsatta statsnlonopol

i en eller annan forIn, riksdagen~ medverkan for sin losning.· Hari
genom ar det uteslutet- att med fullfoljande a~ nagot av dessa forslag
kunna clvagabringa omedelbara ,atgarder fran statens sida for befor
dran~e av sulfitspritproduktionen i landet. Nu torde emellertid ej
heller det av mig narmast asyftade millet" eller befordrande av sulfit
spritproduktionen mera v~rksamt kunna ernas pa de vagal', SOin av
monopolforslagen anvisas. Det forhandenval"ande Inaterialet av utta
landen fran representativa sammanslutningar inonl naringslivet 'rorande
dessa forsl~g g~ver namligen det helhetsintrycket, att forslagen snaral"e
aro agnade att motverka an befordra nanlnda produktion. Under sa
dana forhallanden hal' det gallt att undersoka, huruvida Inonopolet ar
pakallat av andra oeh hogre samhallsintressen an det, varonl nu fir

fraga. I de forevarande forslagen ingar 1110nopo]et som ett led i den
kontroll over hande]n med skattefri sprit, som avser att forebygga
nlissbruk darav. Denna kontroll torde emellertid, SaSOnl ocksa fram
hallits i atskilliga av de utlfltanden, som avgivits i anledning av nyk
terhetskoffilnittens ,oeh kontrollstyrelsens forslag, lika verksamt kunna
astadkomnlas utannlonopol som nled sudant. JHg hal' i. varje fall
icke av den forebragta, utredningen blivit overtygad" darOlTI; att en
monopolanordning i oell for kontrollen har nagon vasentlig betydelse.

De betankligbeter, sonl enligt min Inening gora sig. gallande vid
provning av fragan onl ett bandelsmonopol, bliva i forevarande' fall
sa Inyeket m.er vagande, som fraga ar om en nodvandighetsarlikel,
det flytande branslet, varav vArt lands hela bebov nappeligen kan ens
i en avHigsen franltid fyllas utan import. Da hartill kommer, att, pa
satt kOIDlnerskollegium framha.ller,' prisforhallandena i fraga 0111 fly
tande 'bransle for narvarande aro sadana, att utan nagon statens

, nlellankomst produktionen av sulfitsprit torde komnla att stimuleras,
blott en bestamd ordning, for distributionen foreligger, torde det vara
tydligt, att ett uppskov Ined sulfitspritfragans slutliga ordnande fran
statens sida ingalunda behover eller hoI' aga rum pa grund av dess
ifragasatta samband med statsmonopol pa skattefri sprit.

Av de nu anmalda "framstallningarna oeh forslagen i anlnet synes
lnig det forslag, som innefattas i kommerskollegii senast avgivna ut-
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lAtande, kunna tjana SOlll huvudsakligt underlag for ett on1edelbart.

reglerande av den angel~igenhet, varonl hal" iiI' fraga-

Detta konlmerskollegii forslag later sig helt genomforas· pa den

administrativa lagstiftningens vagar. Det tillfa.lIe, scnu salunda bjudes

att fa den under nuvarande forhallanden ytterst viktiga sulfitspritfra

gan omedelbart lost, bor ieke lamnas oanvant. Jag hal" darfor latit

i huvudsaklig overensstamnlelse nled kommerskollegii senast avgivna

fOt'slag oeh de av kontrollstyrelsen foreslagna kontrollforeskrifter ut

arbeta forslag till forfattningar for fragans losning, dock, sasom fealn

gar av det forut anforda, med uteslutande av 1110nopol pa handeln
n1ed skattefri sprit.»

Man bibringas ju har'av den besUilnda uppfattl1ing~n, att fragan om

handeln 111ed 1110torsprit forfattningslll3.Ssigt reglerats, under det att

frAgan onl alkoholhaltiga preparat lamnats till ett senare avgorande.

Under den lflnga tid, S0111 forflutit, sedan de forsta sulfitspritfa

brikerna bJTggdes, till dess de ovan angivna forfattningarna av 25

septelnber 1917 gavos, hade, forutonl de planer, som pa grund av

~{ungl. konl1nerskollegii utredning uppstodo till byggandet av spritfa

briker lllen vilka ater folIo, dA nykterhetskolllnlittens monopolforslag

fram·koIll, blott en ny spritfabrik upp.forts i landet. Denna fabrik, vid

Gota sulfitfabrik, hade som intressenter ITlinuthandlarna. Dessutom

pagingo under 191 7 allvarliga projekteringar vid Skoghall, Svartvik

oeh Stronl, vilka avsflgo fabriker, som borde kunna bliva fardiga

under loppet av ar 191 7. Enligt 111eddelande fran aktiebolaget Ethyl

borjade de allvarligare arbetena vid dessa fabriker, forst sedan ovan

nanlnda forordningar avHigsnat nlonopolfaran. Efter det de namnda

forfattningarna utkommit, hava utOIll de ovan nanlnda tre fabrikerna

ytterligare 10 beslutat bygga spritfai:>riker, Illotsvarande en produktion

av 1. 5 millioner liter, och ytterligare 13 fabriker lara ligga i under

handling Olll byggnadsratt. Detta faktunl torde Iner an· nagot annat

bevisa i vad 111an planerna pa ett statsmonopol verkat hindrande .pa
sulfit.spritindustriens utveckling ·undel' en tid, del den bast behovts for

landets forseende med lllotorbransle oeh da pris- och nlarknadsfor

hfllland·en varit i allo gynnsamlna for dess utveckling.

Med hansyn till den definitiva losning, fragan erhallit genom for·

fattningarna av forra aret, val' det darfor en i hog grad {)vantad ·over

raskning, nar i slutet ay april i ar till riksdagen inkom en kungl.
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111aj:ts lladiga proposition nr 323 111ed fOI"slag t.ill forordning angaende
handeln 111ed skattefri sprit, vars andra paragraf bland annat innelul11er:

»2 §.

1 Illonl. Handel lned skattefri sprit IlIa inom riket utovas allenast
av statens sprithandelskommission eller av densamnla antagna ater
forsaljare.

2 nlOffi. Tillverkare av sprit, varfor frihet fran tillverkningsskatt
atnjutes, 111<1 ej under nagon forn1 avhanda sig sAdan sprjt till annan
inonl riket iln sprithandelskomnlissionen».

Hal" aterk0111nIer sftlunda heIt ovantat den kort forut overgivna
1110nopoltanken.

I motiveringen anfores av chefen for finansdepartenlentet statsrAdet
Thorsson:

pft sidan 17: »Slutligen hal' sprit under de sista aren borjat i alit

storre onlfattning begagnas sflsorn 1lIotorbransie i stallet for bensin.
l)arest spr-iten for frarntiden skulle visa sig kunna konkurrera med
bensin sasom dylikt briinsle, kOllllner sprit.ens anvitndning for andra

andamal an forHirings~tndrunal utt na en betydande omfattning.»
oeh pa sidan 18: }) SaSOn) ett led i. sporsmalet 0111 kontroll over

forsaljningen av teknisl{ sprit hal" UppkOllilnit fragan oln statslllakternas

ingripande i handeln lIled sulfitslJrit, en fr<lga, SOin ej blott ur nykter
hetssynpunkt utan uven HIed hansyn till dess stora nationalekonomiska
betydelse kraver sarskild upplnarksanlhet.»

Detta senare uttalande fir sa nlycket mera overraskande,. SOin ju
statsnlakterna i septenlber 1917 uppnIarksanIrnat oeh reglerat denna
fraga.

Betydelsen av sulfitspritindustrien fraluhAlles a sidan 34 Bled or-,
den: »Dessutom bor sarskilt tBlses, att den nationalekonoluiskt bety
delsefulla sulfitspritindnstrien sattes i tillfulle att kunna oka sin pro
duktion. »

Darpa· gives en redogorelse for sulfitspritfragan oeh de olika. bar

forut refererade ntredningarna oeb forsiagen, inklusive de ar 19 t 7
givna forfattningarna, varefter departelnentsehefens yltrande foljer.

Dr d·etta tillAter jag nlig fttergiva vissa delar.
Departement~chefen aufor a sidan 58: »Enligt 111in tuening kan ett.

statslnonopol vara onskvart oeh lanlpligt ur janlv~11 atskilliga andra

synpunkler itn nled hansyn till intresset att hereda staten okad inkolllsL
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,Salunda kan ett verksanlbetson1rade bora goras till fUrell1aJ for nlono
pol' pa den grund, att staten ensamt kall driva'. eller lata driva verk
samheten pll ett ur sanlhallets synpunkt tillfredsstiillande satt. Det
~ater sig OCkS£l. tankas, att ett inonopol for statens rakning kan visa
sig ijnskvart ur den synpunkten, att en viktig nodvandighetsvara pa
gl'lund af privat' lllonopolisering eller av andra orsaker underkastas
prissteg~·ingar, omotiverade ur produktionssynpukt oeh betungande for
den stora alhnanheten.

Enligt min Inening bor Inan ~arfor icke utga fran en forutfattad
fuening 0111 stats1110nopol sasoln en atgard, vilken i yttersta nodfaII bor
tillgripas, utan torde fastlnera fragan om lampligbeten av elt Inonopol
pi! ett visst verksamhetsomrade bora provas med hansyn till de fore
liggande onlstandigheterna i varje fall.»

Jag tillAter mig darefter 'gora ett bopp i propositionen oeb forst
heroramonopolfragan, Ined hansyn till konsumenternas intresse.

Departementschefen anfor' baToln, att redan vid sulfitspritens forsta
fralntradande en tendens till lnonopolisering gjorde sig gallande, elnedan
renings-verken gen0111 sin sanll11anslutning kunde salja stora kvantiteter
denaturerad sprit till underpris, och att infor denna eventualitet sul
fitspritfabrikerna tratrade avtal lned reningsverken 0111 forsaljning till
de senare av sin tillverkning. Vidare anfor departen1entsehefen:

»Hari torde' vara att soka en av grundorsakerna till den uteblivna
utvecklingen av den nationaiekon0111iskt sa viktiga sulfitspritindustrien.»

Jag tro1' mig i detta foredrag genoln citaten av vad jag red'an 1911
skrev bava pavisat, att denna forsaJjningsoverenskomn1else Val" en
verkan oeh att orsaken· val' det ovantat hoga till,:erkningspriset it

sulfitsprit.
Departementschefen anfor darefter a sidan 61: »Kontrollstyrelsen

ansel', att genom kOlnmerskollegii forslag - vilket, sasom forut namnts~
enligt forordningen den 25 september 191 7 i huvudsak genomforts 
sulfitspritfabrikationens ekonomiska intresse ocb darmed denna industris
ntveekling. skulle tiUgodosesmen att konsu.mentintre'sset, vilket aven

,hal" anspl~ak .pa statens hagn, lned all, sannolikhet skulle ~]iva Iidande.
"Den utveckling, sOlnagt rUIn, pa detta omrade, sedan kontroll

styreJsen avgav sitt utHltande, bekraftar' i viss grad de av styrelsen
.i ;befarade: ;eventualiteterna. . Salunda hal" redan en San1111anslutning
,m'ellan ,sulfitspritproducenterna agt rum, .ochett sarskilt bolag, aktie
:bolaget . su']fitsprit, , hal' hildats for aft organisera' oeh handhava for-
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salJningen av spritfabrikernas hela produktion. Med hansyn bartill

kan forsaljningen av sulfitsprit redall anses vara monopoliserad Gch

allmanheten darigenom underkastad den prispolitik, sonl det nya privat.

lllonopolet kan finna fornlanlig.

De mojligheter till en for sulfitspritfabrikanterna fordelaktig Vris
politik, sonl konjunkturerna pa spritll1arknaden oppnade under loppet

av hosten 1917, hava av nanlnda fabrikanter till fullo utllyttjats.»

,Jag Illaste beklagligtvis framhfllla, att- hal' foreligger' ett misstag.

8asonl sakkunnig a flytande bransl~n inom statens industrikomnlission

anser jag 111ig bava bade ratt och skyldighet meddela, att forsaljnings

samnlanslutningen lnellan sprittillverkarna ill' gjord pa uppnlaning' av

statens industrikommission, for att kOInn1issionen skulle ]{unna skota

den fordelning och kontroll av brans]et, sonl uppdragits at konlBl"is

sionen.
Det pris, SOlD flsatts spriten, iiI' gjort ,j overenskoll1111else llled

kOlnmissionen oeb. efter det kommissionen granskat dess rilIlligbet.

KOffilnissionen utgick vid prissattningen fran den asikten, att. priset.

Illaste vara sadant, att. det lockade till produktion av den for landet.

sft viktiga varano Det. oaktat har det ej allt.itl varit sa latt for kOIT}:

missionen' att hulla intresset for fortsatt drift av spritfabrikerna uppe.

PA grund av de stora svarigheter, filed vilka sulfitfabrikerna k~ilIlpa,

hava dessa nleddelat kOlnlnissionen, att de konlme att stoppa, oeb att:

salun(~a sprittillverkningen komnle 3tt upphora. On1 jag ej missillinner

Ini~, hal' aven en fabrik stoppat. Manga olika planer diskuterade~

harfor, SaSOn]' transport av lut fran andra fabriker till spritfabrikerna

oeh dylikt.

Vilket tillverkningspriset for narvarande ~ir ftjr sulfitspriten, kan

jag ej exakt angiva. Dock ~ir detsamma helt. sakert, over 1 kr; per

liter. De nu gallal1de stenkolsprisen medfora endast de en post. i
tillverkningskalkylen av 72 ore mot [) ore fore kriget.

Komn1issionen hal', sonl man finner, foljt samma principer, SOIll

uttalats i komlnerskollegii skrivelse av 1917, ocb j~g maste- best-amt

framhfllla, ati priset ej satls for hogt.

Jag viII i detta sanlmanliang framhfllla, att det kommit till nlin

kannedorn, att nagra "personer, SOin fAtt sig·sprit tilldelad for- n]otor~

drift,' forbrukat'· blott en del av ,denna och salt resten till nndra' kor

kortsinnehavare for 3 kr. oeh 50 ore per liter, vilkettorde belysa~,

vilka priser }{Ol1SUnlenterna aro ·beredda.betala for ·motorsprit. '
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~lag llterga.r llU till departenlentschefens yttl1andc angaende Ulono

polfrAgan ur kontrollsynpunkt.

Statsradet anfor a sidorna 58 oeh 59: »\Tad dA forst angar fragan,

huruvida ett monopol mast.e anses behovligt HI' kontrollsynpunkt, vill

jag erinra, at t nykterhetskolnlllitten ansett de foreslagna kontrollat..

garderna ieke lata sig effektivt genomforas, utan att tilIhandahallandet

av den skattefria spriten bleve lagd i samnla h~nd, dar kontroll- oeh

denatureringsbefogenheten funnes. Hareillot hal" kommerskollegiu1l1

gjort gallande, att lllonopo.linstitutiollen icke utgjorde en nodvapdig

forutsattning for forhindrandet av nlissbruk av den skattefria spriten.

}1~or Inin del bitrader jag dock kOIDllliLtens lllening, att en fullt verk

sam kontroll kan astadkolllmas, forst Dar den kontrollerande janlvfil

hal' ett fast grepp i fraga onl tillhandahallandet.

Tillverkarna hava sjalvfallet ett starkt intresse att forsalja storsta

lnojliga lllyckenhet sprit, oeh inskrankningar i deras forsa.ljning genom

kontroll- oeh denatureringsfttgarder i sy(te att forhind,ra missbruk

skulle saker-ligen av dem ofta uppfattas sAsom oberattigade ingrepp.»

Detta yttrande oppnar for Illig en lllork franltidsbild av de for

hallanden, S0111 skulle uppsta, oln ett statsmonopol finge hand om

lllotorspriten. .Jag kan ej se annat, an att 0111, sonl jag hoppas ej

skall bliva fallet, nlan p:l' en plats npptackte Inissbruk av nlotorsprit

till fortaring, sa skulle statens sprithandelskomlllission pa order a v

den }{ontrollerande nlyndigheten indraga forsaljningen av sprit pa
denna ort.

A ena sidan lllaste jag bestamt fraluh<llla sonl 111iil mening, att

forsaljning av sprit so111 nlotorbransle under sadana betingelser ~ir

utesluten. Detta yore ju rent av att giva ett kraftigt stod at den nled

spriten konkurrerande bensinen.

A andra sidan ser jag ett fIertal andra lllojligheter, helt oberoende

av ett monopolforslag, aft lllotarbeta ett IllojIigen upptradande lokalt

missbruk.

Nykterhetskomillittens forslag att lagga denaturering, kontroll oell

tillhandahallande i samIna hand :ir i propositionen overgivet. I stallet

ar kontrollstyrelsens forslag llled en sprithandelskommission oeh kon

trollstyrelsen 80m kontroll- oeh denatureringsmyndighet. aceepterat.

Under sadana forhAllanden. kan jag ej se nagon avgor'ande skill

nau mellan kontroll· hos ett statsnlonopol och, saSOlll fin forfares,

kontroll hos en central ft)rsaljningsorganisation.
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~"inansnlinistern behandlar vidare fragan om invandningen mot

monopolet ur ekonomiska och industriella synpunkter. Harvid fram

haIles, att den enda konkurrens, som sulfitspritfabriknnterna skulle fA
att kampa Ined, a1" bensinen men att denna fara fir ringa och avlagsen.

Jag vagal' pasta. att denna kalnp k0111mer att bliva mycket hard,

nar den kOlnmer, och ej helIer ar sa avHigsen. Det ar naJnligen ej

sa, att endast bensinprisen konlma att halla sig hoga utan aven fram

stallningskostnaderna for spriten. ,Man far vid bedomandet av en fraga

som denna ej rakna nled den ena varans hogkonjunkturpriser, sadana

de torde bliva en ratt lang tid efter kriget, och den andra varans Iag

konjunkturpriser, sadana de voro fore eller i borjan av kriget, SaSOn}

hal' ar gjort, da det pit ett tidigare stalle i propositionen anfores, att

tiliverkningspris~t for sulfitsprit ar 1. 5 ore per liter 100-procentig och

i varje fall ej hogre an 42,06 ore for narvarande.

Departelnentschefen anfor vidare a sidan 64: »jag forutsatter, att

en lllonopolinstitution skall sa avpassa prisen vid uppgor'andet av

eventuella avtal med sulfitspritfabrikerna, att fraillstallningen av sul

fitsprit kommer att Ianlna skalig vinst och nodig prisgal'unti astad

komnles for stimulerande av okad produktion och anHiggning av nya
fabriker. »

Delta yttrande. staullller foga val uverens lned pastaendet a sidan

62, att det pris, kr. 1,25 per liter 95-procentig sprit, varom i sep

tembeJ' 191 7 overenskonlmelse traffats mellan industrikolnlnissionen

och sulfitfabrikerna~ avsevart overtraffar tillverkningspriset.

Slutligen vidtor departenlentschefen Inonopolfragan ur sulfitsprit

och traluasseindustriens synpunkt san1t anfal' darvid a sidorna 64 oeh

65: »De av svenska cellulosaforeningen angivna forutsattningar, under

vilka ett statsnlonopol skulJe kunna befoedra sulfitspritindustriens ut

veckIing, aro, att monopolet med fabrikerna traffar flerariga avtal

angaende en pa forband .fixerad kvantitet, SOlD till faststallt pris Ar

ligen levereras av fabrikerna, varvid tiden gores sa lang och priset

faststulles pa sadant satt, att fabrikerna kunna berakna skulig vinst

samt ranta oeh anlQrtering a sina anlaggningar. Enligt min mening
.bor det fran statens' sida ul' synpunkten av de intressen, SOlD staten

i detta avseende foretrader, icke Inot.a hinder, att ett statsmonopol

traffar dylika overenskolnme]ser, dock under fiirutsattning, att mono"

polet darnled icke iklader sig ekononliska forplikle]ser, vilka mono

polet icke utan forlust for staten skulle kunna honorera. ]jet galler
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harvid i framsta rU111111et avsattningsnl0jligheterna for den av Illono
polet kontrakteradespriten. Enar na.nlligen storre delen av den sprit,
SOlD skulle inkopas .. av nlonopolet, yore avsedd alt anvandas sasom
motorbransle, bleve avsattningen av den av lTIonopolet tillhandahallna·
lllotorspriten beroende av prisen a de lattare brannoljorna. I den man
dessa senare kunde konkurrera med motorspriten, skulle otvivelaktigt
monopolets avsattning av den sprit, varonl IDonopolet traffat·flerariga
avtal 111ed sulfitfabrikerna, val~a hotad. .Det arlned hansyn till denna
omstanc1ighet, sam kommerskollegiunl ansett f~"agan onl ett spritmo
nopol i frii.lTIsta rumnlet vara beroende av fragan onl inforande av ett
nl0nopol a briinnoljor.. Da koIlegium bestalnt avstyrkt sistnamnda slag
av 1110nopoI, ha.r kollegiunl ansett sig icke kunna tillstyrka spritlTIO
110polet.

Enligt vad SOlll inhamtas av k·onllnerskollegii utl3tande betraffande
de sannolika bensinprisen, torde for na1teVara1~de ett monopol a brann
oljor emellertid icke vara den ovillkorliga forutsattning for ett sprit
monopo], son) koIlegium velat gora gallande. I{ollegiu111 har nanlligeu
uppvisat, att bensinpriset for atskilliga ar franlat komluer att ligga
icke ovasentligt hogre 3.n det fore kriget gallande priset».

San~olikheten a ett hogt bensinpris ar salunda den ekonomiska
grund, pa. vilken hela monopolforslaget vilar. Det synes mig, sam om
denna vore alltfor osaker for en sa ingripande statsatgard. Givetvis
kUllna ej de ansvariga mannen· i en statens sprithandelskonlmission
pa sa svaga grunder gora upp flerariga kllpeavtal a per ar forutbe
stamda kvantiteter sprit til~ :tven forutbestamda priser utan att iklada
sig forpliktelser,. sonl for staten kunna bliva forlustbringande. Sprit
handelskonlmissionen maste darfor avvisa bindande uppgorelse, sonl
gar utover ·den tid, som med bestamdhet kan· overblickas med hansyn
till prisforhallandena. Dessa tidsgranser torde bliva ganska snava.
Detta omojliggor. en trygg framtid for spritindustrien.

Som samnlanfattning av nlonopolforslagets innebord viII jag anfora
fOljande:

Darest· spriten, sages i kungl. propositionen,· skulle kunna visa·sig
kunnakonkurrera med bensin som motorbransle, kommer spritens
anv~ndning att fa en betydande. 0111fattning.

;. Spritfabrikanterna .fa enlellertid enligt.forfattningsforslaget.. ej under·
Dagon. form· avhanda sig sprit. t.ill annan inonl riket an sprithandels- . .-
l{om·n~issionen. ;.: .
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Spritbandelskommissionen far ej ikHida sig ekononliska forpliktelser.
Bensinen skall vara fr~ oeh fA utnyttja den fria handelns alIa

chanser gent elnot den monopoliserade spriten.
Onl var sulfitspritindustri under sadana forhallanden skall kunna

fortleva, torde vara lnyeket tvivelaktigt. An mindre tI:oligt ar, att
industrien skulle beframjas eller att industriidkarna skulle nedlagga
millioner i spritfabriksanlaggningar under sadana forhaJlanden.

Troligast aI'., att den sedan nagra Inanader AteI' kraftigt spirande
sulfitspritindustrien vissnar ned oeh dor.

Harefter yttrade sig:

Grosshandlaren E. P. W. Riling: Herr ordforande, mina herrar!
Jag satt i det Hingsta oeh vantade, att llagOn skulle begara ordet, inrian
ordforandens klubba skulle falla, oeh det var forst, nar jag sag, att ord
foranden val' i begrepp att lata den gora sa, S0111 jag begarde ordet,
darfo1' att jag ser en annan person narvarande, sonl jag anta1' hal' en
annan uppfattning i denna fraga an inledaren oeh som jag garna skulle
vilja franllocka till talarstolen for att utveckla sina synpun~ter oeh pa
ett battre satt, an den kungI. propositionen forn1att, overtyga Inig Oln

att man speciellt ur nykterhetssynpunkt bor bitrada denna propo
sition. Jag vet icke, onl det ar HilnpIigt, att en person, sonl tillhor
bevillningsutskottet nu under fragans behandling i utskottet, yttrar sig
i debatten, Hlen jag forlnodar, att denna betraktas mera som konfi
dentiell, sa att vad som hal" sages icke behove1' komma langre.

Varldskriget bar inverkat revolterande pa nlanga olika onlraden.
Det bar fo1'anlett stat.en att ingripa i na.ringslivet pa ett helt annat
satt an forut, vilket aven vi naringsidkare lnast.e erkanna varit oav
visligen nodvandigt. Det fir icke att undra pa att personer, SOln tiro
9vertygade onl nyttan av ett forstat~igande av produktionen inonl olika
industrier forsakt anvitnda den nuvarande situationen for ait genoln
fora sina onskelnfll, och darfor hal' 111an sett, att det vid arets riks
dag fralnkoIDlnit forslag OUl fo~-'statligande av stenkolsgruvorna, vilken
motion redan behandlats i riksdagen oeh darvid hlivit avslagen av
andra kanl1naren, oeb att det vidare vaekts en motion angaende fo1'
statligande av sockerindustrien, vilken 010tion avgjorts inoln utskottet
och konlmer till behandling i. andra kanl111aren nasta vecka.

I dessa fall hal' det ,rarit fraga om forstatligande av prodnktionen.
Vad den BU foreliggande propositionen betraffar, avser den, sonl .den
5
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arade foredragshallaren a~gav, endast ett forstatligande av sjalva
grosshandeln. Det galler att tillse, om de skal, som firo framburna
hfirfor, uro tillrackligt barande, sa att ~n person som jag, SOUl fir prin
cipie!l nl0tst.andare till statslTIonopol, skall kunna ge sin rost for for
slaget i fraga. Vad i allnlanhe~; betraffar fragan om inforandet av
statsnl0nopol, sa kan en principiell motstandare till statsmonopol nod
gas rosta for ett dylikt for~lag, dA en maktig trust missbrukar sin
stallning eller dA staten har bebov av inkolnster och dA dylika in
komster icke kunna anskaffas pa ett rattvisare satt an genom rno;.
nopolisering av en viss bransch eller dA ett ytterst viktigt och be
tydelsefullt intresse icke kan tillgodoses pa annat satt, SaSOnl till ex
empel nu, da man ansel", att det ur nykterhetssynpunkt ar nodvan
digt att nlonopolisera grosshandeln i snlfitsprit for att hindra missbruk
av den vara, det hal" g::iller.

Ser man dft fragan forst ur producenternas synpunkt, sa hal" enligt
nlin uppfattning under en viss forutsattning produktionen intresse av
att elt statsmonopol Agrossbandeln i sulfitsprit konlmer till stand, men
det iiI' endast under den forutsattningen, som celllllosaforeningen i sin
forsta skrivelse framholl. Da kan en industri, SOlD frambringar en
produkt, vilken nlanskligt att skflda efter varldskriget icke kan behalla
sin stallning, utan att statsmakterna pa ett eller annat satt ingripa 
det rna vara genom tullskydd eller monopol - kanna sig trygg, onl
staten infor lllonopol och sakerstaller avsattningen saUlt faststaller ett
pris, sonl gel' skalig vinst pa det i foretagen nedlagda kapitaleL Men
varfor hal' cellulosaindustrien kant sig orolig infor den kungl. propo
sitionen? Jo, till foljd av bland annat det uttalande, som forekoillmer
(\ sidan 64 och vilket foredragshallaren berorde. Detta finansnlinisterns
yttrande innebar, att en oavvislig fOl'utsattning for att ett monopol
skall k0111rna till stand HI', att 1110nopolet »icke iklader sig ekonomiska
forpliktelser, vilka rl1onopolet icke utan forlust for staten skulle kunna
honorera». . Det ar otankbart enligt l1lin Inening att pa en sfldan grund
val astadko111lTIa ett monopol, dar industrien kan kanna sig pa Ininsta
satt tryggad. Indllstrien far vara 110jd Bled att tjana sa111hallet under
nuvarande brydsam111a forhallanden, 0111 det sattes sa hoga maximipris

. a sulfitsprit, att industrien nlycket snabbt kan erh:1lla en vinst,' vari
genonl dess fabriker, maskiner etc. kunna helt avskrivas, oeh industrien
dessutonl kan fa en lnycket rundligt tilltagen fortjanst, sam lanInar
icke blott ersattning for den risk, industrien lopt genom att under
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kristiden ulbygga fabriker, utan eventuell ersattning for den forlust,

sonl industrien hal' lidit eller kan kon1nlCl att lida gen0111 atl tillverka

en artikel (cellulosa), sonl den har svArighet att avsatta i de kvanti

teter, SOIn tillverkats under varldskriget, da det varit ett stort stats..

inlresse att fr£1mstalla sA 111ycket· sulfitsprit- som 1110jligt. Tillgodoses

dessa industriens berattigade fordl~ingar, da kan industrien enligt ll1in

uppfattning icke fordra Inera av statsmakterl1a, och sedan hoI' industrien'

kunna stA pA egna fotter och, nar normala' forhAllanden intratt, an

tingen lyckas i en eventuell konkurrens Ined bensininlporten eller

ocksa nedlagga sin tillverkning av sprite

Men for konsumenterna ar det av orimligt st?rt intresse, att ieke

detta nl0nopol konliner till stand, t.y om staten genonl nlonopol it
. grossbandeln biandar sig i industriens gorande oeh lalande, konllner,

.staten alltid att ha en viss 1110ralisk forpliktelse alt i storre eller

nlindre utstraekning se till, att denna industri aven under normala

forhAllanden kOlllll1er att aga bestand i fortsattningen oeh 0111 nl0jligt

erhalla saclana pris, S0111 lanlna indust1'ien skalig utdelning pa det i
ioretagen nedlagda kapitalet. Det hal' ju manga ganger hant, att riks-

dagen asatt en vara en sa kallad uppfostringstull, d. v. s. att man

avsett giva en industri etl tullskydd ett antal ar franlat, for att den

sk.all vuxa sig stark, varefter det yore meningen att borttaga tullen.

Men den, SOll1 varit 111edlenl av bevillningsutskottet under 13 :11'

SOln jag, den vet, vilka sva1'igheter det fir att sede1'mera taga bort

iiven en sudan tull.Pa San1JIla satt bleve det i detta falIet, och hur skulle

staten da kunna skota ett grosshandelslllonopol P<l annat salt !in genolll

att garantera industrien en avsattning for dess produktion, och del

kan manskligt att doma staten aldrig gora utan att onodigt fordyra

denna nodvandighetsvara antingen genonl att infora ll10nopol pA brann

oIjor, bensin och dylika produkter elle1' genon1 att asatta dessa artiklar

ett Inycket hogt tullskydd oeh darigenoll1 fordyra desanlma. Detta kan

icke ligga i konsulllenternas intresse, utan konsumtionen hal' naturligt..

vis for fraultiden det all1'a storsta inlresse elV att ifrltgavarande aI·tikIar

tillhandahallas till sA billigt pris SOIll Inoj Iigt, och enligt min uppfatt

ning foreligger lllycket stor fara ur·konsurrientsynpunkt, om den kungl.

propositionen antages.

Jag skulle dock tveka att rosta for avslag a den foreliggande pro

positionen, om jag kunde er11311a fullt bindande skal till forman for

statsradets uppfattning, att OIn lllan icke .monopoliserar gl;osshandeln av
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sulfitspriten, ar det omojligt att fa till stand en kontr-oIJ, SOlI} forbin
drar missbruk. Man maste anse en dylik kontroll oavvisligen nod
vandig, men savitt jag kan fiona, gar det att astadkonlma en lika
effektiv lrontro]l, om icke staten overtar monopol pa engrosforsalj
n:ngen, som onl staten gor detsamma. Som profe~sor Hubendick
framholl, kan missbruk aga rum forst och framst vid fabrikationen
'samt i minuthandeln. Och jag for min del liksol11, savitt ja.g vet,
varje annan l'notstandare till propositionen godkanner fullt utalla
de kontrollbestammelser, som kungl.· maj:t hal" tankt sig som behovliga,
vid fabrikationen och minuthandeln. I dessa bilda hanseenden ha.r
statsmonopolforslaget sAledes icke nagon fordelur kontrollsynpunkt
att erbjuda. AI' det dA nagon omojlighet atl i fraga om sjalva gross
handeln - Oln en sadan overhuvud 3.r nodvandig inom denna na
ringsgren - aven med en anordning utan statsmonopol kunna tinna
betryggallde kontrollbestammelser? Nej, utan tvivel icke. Jag fir ej
overtygad onl att en grosshandel i denna artikel ar oavvisligen nod
vandig, men onl Ulan .ur vissa synpunkter onskar ett gemensamt for
saljningskontor for att skota forsaIjningen, for att praktiskt anordna
transporten med tankvagnar o. s. v., sa ar det Iatt att pa Iagstift
ningens vag astadkomma licenserade aktiebolag, i vilka exempeivis
kontrolIstyrelsen eller kung]. n1aj:t ager insalta sarskilda representanter,
som utova kontrollen. Men pa grund harav behovs det icke heller,
att staten i framtiden blandar sig i prispolitiken och overtar nagot
son1 heIst ansvar for foretagets a vkastning och pa det sattet bidrager
till att fordyra denna nodvandighetsartikel.

Jag slutar, som jag borjade. Mitt upptradande ar foraniett av
onskan att fa bora personer, sonl hysa en avvikande standpunkt mot
min, och for att de skola utveckla. de skal,' som enligt deras uppfatt
ning oavvisligen tala for att statsnl0nopol pa grosshandeln speciellt
ul' nykterhetssynpukt bor inforas.

Direktoren E. Nylander: Dft vi dryfta d~nna fr[lga i Nationaleko
nomiska foreningen, bor jag fran borjan utga fran nationalekonolniska
sYQpunkter ocb viII dft beteckna den proposition, som nn iiI' fran1]agd,
SaSOnl ul' dessa synpunkter en den Inest olyckliga, som garna kunnat
komma fran1. Dft jag sel', att nagra representanter for k<;>ntrolisty
relsen aro hal' narvarande, viII jag passa pA tillfallet att franlhfllla,
att det ser nt, som Oin det hehovdes en nationalekononlisk kontroll-
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slyrelse over den kontrollslyrelse, vi redan aga~ nar man rnarker,

vilka konsekvenser denna proposition redan fatt.
I det kung!. forslaget framhalles betydelsen av en inhell1sk sulfit

sprittillverkning, .oeh alIa tiro val overens oln, vilken betydelse den
har~ . Jag hal' icke hunnit fa nagra statistiska siffror, lllen det ar Jatt

att fa intressanta sadana for att pavisa, vilken hetydelse sulfitspriten
har bland annat for livsmedelsdistributionen. Jag trot', att industri
komnlissionens bensinbyrA kan lanIna uppgift oln i vilken utstrack

ning sulfitspriten anvandes for detta andanlal. For ett par dagar se
dan samtalade jag exenlpelvis ITIed en a v landets Blest fralllstaende

lllotorkonstruktorer,. son1 lneddelade, att nlan pa vastkusten fraillstallt
ett bransle, bestaende av sulfitsprit oell tjarolja, vilket fiskarena voro
nlycket belatna med. I dessa fotogenbristens tider sager det sig sjalvt,

vilken roll en sadan inhelnsk blandning kan spela.
Jag viII icke underlata att ytterligare understryka~ vad foregaende

talare nfimnde, att det icke foreligger nagot praktiskt behov av ett

lTIOnopol. Del lIar under denna riksdag komillit fraln det ena nlono

polforslaget efter det andra. 'li ba redan behandlat forslaget onl
Hoganasindustriens forstatligande, oeh nu galler det narlnasl socker

lTIOnopol.

Det har visat sig, att ej nagra nationalekonolniska skill for ett

statsmonopol a n3Jllnda onlraden, ej helle1' a sulfitsprit forefil1nas~

sasom forhallandena te sig for den, SOln val' dag hal' filed det eko

nomiska livet att gora. I den kungl. propositionen anforas icke heller
nagra nationalekonolniska skal, sonl lTIotivera ett lllonopol, utan den

torde utgora ett led i den allnlanna tendens, SOlll gjort sig gallande

denna riksdag och sonl val kOfilmer att fortsatta.
Vad det rena nykte1'hetsintresset betraffar, bel' jag att till fullo fa

instaJl1ma med foregaende talare, att detta skulle kunna tillgodoses

lika bra utan ett monopol. Belysande h.arfor aI', att en av de per

soner, sOln Inest drivit fram sulfitspriten i vart land oeh som hal'

att gora nled flertalet av StockhollTIS chaufIorer, ieke hittills kunnat
konstatera llagot fall, dA snlfitspriten av delTI missbrukals. Det vore
darfor rat.t intressa.nt att fA bora, onl kontrollstyreJsen, sonl val iiI'

forsedd llled statistiska uppgifter i detta avseende, hal' sadana, sonl

visa, att Inissbruk forekolllnlit, som skulle undvikas genom ett monopoI.

Jag kan icke finna annat, an att de nlest klara, de mest bindande
och tyngande bevis IllOt statsmonopol pa sin tid forebragts av kom-
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lllerskollegium, nlen den institutionen hal' denna gang icke haft aran
att tillfragas. Till de av detta verk framlagda nationalekononliska
skalen harman, savitt jag kan se i dellna proposition icke tagit na
gon hansJTn. Man torde ha utgatt fran den synpunkten, alt kom
merskollegii utlatande nu skulle komma att ga i sanlma riktning som
forut, varfor det yore onodigt att fraga denna myndigbet.

Fran ren affarssynpunkt skulle det vara intressant att fa hora,
bur IIIan, SOln ar fallet i denna proposition, kan fordra, att staten
icke skall iklada sig ekonomiska forpliktelser, utan att hela risken

skall falla pa induslrien. Om icke avsattningen blir tillracklig, ater

star det endast att minska eller stoppa fabrikationen, men detta ffiaSte
leda till ekonolnisk .forlust. Det sages, att 'man ju kan exportera det

overskott, SOln vi ieke fa salja henllna. Men till vilka lander ha

herrarna tankt exportera sprit? Den tid, jag arbetade i Levanten,
sokte jag infora sulfitsprit dar for att uppmuntra tillverkningen hal'
henlma, lnen det visade sig komplett omojligt att konk~rrera 111ed
den ryska spritindustrien.

Vidare skulle det vara intressant att fa bora nagot OIn den 01'

ganisatoriska plan, SOin lllaste forefinnas hos· dem, sonl utarbetat
nlonopolforslaget. Dessutom ville jag garna veta, vad spritkommis

sionen skall va1'a for nagonting. Kanske det vore pa sin plats att.
fa erfara, hu1'uvida den skall bli detsamnla sonl vin- oeh spritcentralen?

1'01' att aterga till de nationalekonolniska nackdelarna av proposi

tionen vill jag saga, att en av de stursta fackulannen pa detta om
rade franlhAlJit, att aven om forslaget enligt propositionen skulle

falla, sa val' det hans fasta ovel-tygelse, att industrien genoln detta
kung]. 111aj:ts forslag redan erhallit en sAdan yarning, att intresset

pa 111anga hall svalnal, vilket man icke kan· annat an beklaga. Han
omnalnnde ett fall, da agaren av en sulfitfabrik planerat en anHigg
ning oeh slutit avtal haroIll. Han blev rent ut bedl~ovad, dA han

tick del av forslnget, oeh beklagade, att han ej vetat onl detta forut.

Vidare ha ocksa en hel del andra foretag,. som legat i underhandling 1'0

rande ritningar for oeh planerande av sulfitspritfab1'iker, omedelbart

upphort harlned, ty de anse, att det ickc fir nagon ide att lagga ner

pengar pa foretag, SOlll kosta tre it fyra ganger sa Inyeket son1 forui,

11led de osHkra inkomstforhAllanden, som a1'o att va.uta under ett

1110nopoI.
Jag hal' icke kllnnat underlatn att 'har frall1halla, att jag fran
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nationalekononlisk synpunkt, som sagt, finner det beklagligt, alt
denna proposition kommit fram och dettp. just nu, dA man ser, hur
alIa ovriga lander anstranga sig till det yttersta for att tillvarataga
sina inhemska resurseroch gora sig oberoende av utlandet. Det ar
det psykologiskt olyckligaste ogonblick, man nagonsin kunnat vdlja.

Professor E. Hubendick: Onl det det ena aret gives en lag och
denna det andra aret kastas over anda for en ny lagstiftning, gA
ende i nlotsatt riktning, sa hliva forhAllandena i vart land olidliga.
Ingen kan dA langl'e arbeta med lugn, utan lllan torde foredraga att
gora ingenting aIls. Detta ar kanske den allra sol'gligaste konsekvensen
av den kungl, proposition, som framlagts. Man trodde sig hava fAtt
stadgade forhaJlanden, l1len efter nagra rna.nader intrada helt plotsligt
fullkomligt nya forhallanden, framkallade aven de av statsnlakterna.
Om sadana omstanqigheler bliva vanliga,. kon1ll1er all foretagsamhet
alt upphora och landet att sjunka ned i ett sorgligt tillstand.

Forste Aktuarien Einar J:son Thulin : Jag bel" att till en borjan
fa upptaga till besvarande det, sonl herr Hubendick sist berorde, nitm
ligen den olnkastning av forhallandena som den nu fralnlagda proposi
tionen angaende handel med skattefri sprit innebar. Det torde icke hava
varit obekant inom de intresserades lager, att den atgard, SOlll den demis
sionerande S,vartzska regeringen vidtog, icke kunde bli sista ordet i den
foreliggande frAgan, utan att man av den nya regeringen hade alt vanta sig
ett forslag, som mera tillmot~sgick.· 3ven den andra sidans onskningar.
()ch dA jag hade tillfalle att diskutera med herr Hubendick i hostas,
tror jag, att jag franlholl, att sannolikt nagot sadant skulle intraffa.
Jag kan darfor icke forstll, att det kan sagas, aLt det nu framlagda
forslaget konl som en blixt fran en klar himnlel, utan det fir val
snarare nagot, som man borde vantat, detta sa Inycket mera som den
nuvarande regeringen har socialdemokrater i sin krets, vilka val maste
vara anbangare avo ett sadant monopolforslag sonl det un framlagda.

Detta val', vad jag for~t ville saga. Vidare bel' jag att gent ernot
herr Nylander fA erinra, att kOlnmerskollegium horts i denna sak flera
ganger, och nar den kung!. propositionen utarbet.ades, val' kollegiunl
den sista myndighet, som. yttrat sig.

Professor Hubendick sade, att stats111akterna agnat fragan upp
111arksalnhet, nar forordningen av den. 25 septenlber 1917 angaende
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vissa andringar i denatureringsforordningen utfardades. Jag vill har
'emot gora gallande, att stats1nakterna aldrig varit i tillfalle att agna
den nagon uppmarksamhet, darfor att fragan icke varit fore 111,3.1 for
riksdagens behandling. Det ar tvivelaktigt, om kungl. nlaj:t haft ratt
att utfarda namnda forordning, ty genom densamma gjordes ett kraf-

/

tigt ingrepp i potatisbranneriernas ratt att tillverka brannvin. KungI.
maj:t kan enligt forordningens bestalnmelser helt oeb haUet avskara
dem fr~n denna ratt genom att bestamma. att en sa liten kvantitet
"brannvin far denatureras, att ratten att tillverl{a brannvin for dena
tureringsandamal i sjalfva verket blir betydelselos. Jag hal' alltid haft
den uppfattningen, att kung!. mClj:t ieke agde konslitutionell ratt att
utfarda ifragavarande forordning, oeh jag anser darfor, att den lag
stiftning, som genomfordes i september 1917, fir nagonting, som tal
att synas i sommarna av riksdagen.

Jag overgar harefter till den fraga, sonl berores i propositionen a
sidan 64, nanlligen att nl0nopolet skall traffa overenskonlmelse med
sulfitfabrikerna, dock under forutsattning, att nlonopolet icke iklfider
sig ekonomiska forpliktelser, vilka det icke utan forlust for staten kan
honorera. Dr detta uttalande i propositionen hava saval alIa, SOLD

yttrat sig hal', som ocksa svenska cellulosaforeningen i ett till riks~

dagens hevillningsutskott avgivet yttrande utlast, att. industrien dari
genom skulle stA fullkomligt skyddslos gent enlot monopolet och att
den skulle bli utsatt for de storsta risker vid anlaggandet av fabriker.
SAvitt jag forstar, far man icke lasa ifragavarande uttalande pei satt,
sonl skett. Ser man efter vad som star i fortsattningen av det om
debatterade uttalandet, skall man finna, att statsradet dar overgar till
att undersoka, huruvida de forpliktelser, som:lllonopolet skulle iklada
sig, kunna medfora nagra forluste~, och konlmer till den slutsatsen,
att i handelse ett statsrnonopol infores, nagra sAdana risker icke exi
'stera for staten, enar staten, har i sin hand att reglera importen av
oeh handeln med lys- och brannoljor. Statsradet anfor salunda, att
staten kunde infora tull a nyssnaJl1nda oIjor eller lnonopol A forsaIj
ningen darav. Denna fraga. yore emellertid for narvarande icke aktuell,
emedan det ginge "att forsalja sulfitsprit utan inforande av yare sig tull
eller monopol pit lys- och brannoljor. For den handelse bensin skulIe
komma i ett sadant prislage, att den kunde konkurrera med sulfitspriten,
hade dock staten i sin hand att infora tull a bensin eller nlonopol
a lysoljor oeh darigenom forekomma den risk, som lage i att staten
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traffade overenSkOmnlelse llled spritJabrikerna angaende inkop av deras
tillverkning av sulfitsprit.. SA har jag last sidorna 64 oeh 65 i proposi
tionen. Det a1' darfor enligt min mening sa langt ifran att 111an far
tolk-a, vad dar anforts. som om monopolet skulJe vara fritaget fran
ekonomiska forpliktelser gent emot tillverkarna, att tvartom Inonopolet
maste anses vara bundet vid uppkop av fabrikernas tillverkning under
en foljd av aI', nagot sonl later sig gora, nar staten har i sin hand
att infora tull A bensin eller monopol a lysoljor, sa snart det fir er
forderligt.

Darefter bel' jag att fa upptaga de synpunkter, herr RUing franl
hoJI betraffande fragan om erforderligheten av att infora ett nlono
pol fran kontrollsynpunkt. I det hanseendet skulle jag vilja till att
borja filed framhalla, att nlan ieke torde fa nagon kontroll over
lllinuthandeln utan att ha kontroll over partihandeln. Delta iiI' en
erfarenhet, som gjorts inom kontrollstyrelsen betraffande den van
liga fortaringsspriten. Statsradet sager haroin i pr(1)positionen, att det
ar synnerligen svart att infora kontroll- oeh denatureringsatgarder pa
elt effektivt och friktionsfritt satt, for den handelse man bar att gora
med enskilda, sonl ha starkt intresse av stor avsattning. Det betel'
namligen: »Tillverkarna hava sjalvfallet ett starkt intresse att forsalja
storsta Inojliga nlyekenhet sprit, och inskrankningar i deras forsaljning
genonl kontroll- oeh denatureringsatgal"der i syfte att forhindra mis3
bruk skulle sakerligen av dem ofta uppfattas saSOlll oberattigade in
grepp. Harmed viII jag ingalunda hava uttalat, att 111an fran till
verkarnas sida skulle hava att forvanta nagon uppsatlig illojalitet vid
forsaljningen av den skattefria spriten, men pi! grund av den restrik
tiva rusdrycksforsaljningslagstiftningen komnla de helt visst onlfattande
forsoken att anskaffa sprit pa ola.gliga vagar att behova motas Ined
synnerligen effektiva kontr'oII och denatuI~eringsatgarder, vilka i sin

tur ieke skulle undga att aterverka pa tillverkarnas afIarsintresse.»
Det hal' visat sig, att nar man i fraga om fortaringsspriten velat

infora kontroll over spirituosahandlarnas partiha.ndel, har det hojts ett
enstammigt skri fran deras sida, dfirfor att lnan ingrep filOt dem oeh
minskade sjalva oillsattningen. Pa det sattet har det uppstatt friktion,
och arbetet hal' forsvarats. Det hal' enligt min Inening mycket stor
betydelse, att man far till stand ett ostort- arbete oeh ett arbete, som

. iiI' praglat av enstammighet pa alIa hander. Harom s~ger statsradet:
»Svarigbeter av nyss antycld art skulle enligt min mening darenlot
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lattare overvinnas, darest tillhandahallandet av skattefri sprit bleve
ett statsmonopoI.» Staten iklader sig sjalv risken for alIa inskrank
ningar i omsattningen, da den for en period av 10 ar skulle overtaga
alia sulfitfabrikernas tillverkningar.

Jag kommer darefter till en annan fraga, namligen till det under
debatten gjorda pastaendet, att eellulosaforeningens yrkanden ieke
skulle blivit tillgodosedda genonl det forslag, sonl avgivits av kontroll
styrelsen oeh son1, savitt jag forstar, fir ungefar detsamma, som
innehftlles i propositionen. . I forsta punkten yrkade foreningen, att
avtal skulle trafIas mellan sulfitspritfabrikerna oeh monopolet om le
verans for en foljd av ar framat av fabrikernas tillverkning. Detta
krav torde ha blivit tillgodosett genolll kontrollstyrelsens forslag, som
just giek lIt pa att avtal skulle ingas for en foljd av 3I' angaende
overtagandet av tillverkningen. Jag kan ieke se, att nagon avvikelse
fean de onskemaI, som harutinnan uttalats fran cellulosaforeningens
sida, agt rum i kontrollstyrelsens forslag.

Vidare yrkade foreningen, att monopolinstitutionen nlatte utformas
pa sAdant satt, att den bleve i stand att kraftigt och afIa,rslnassigt
arbeta for sulfitspritens okade avsattning. Jag kan icke forstA annat,
an att detta krav skulle tillgodoses, enar spritkommissionen ar avsedd
att erhalla en sa affarslnassig utrustning sonl IIIoj Iigt. Dessutom pa
yrkades, att sulfitspritindustriens synpunkter i avseende Apris oeh ovriga
leveransvillkor skulle tillforsakras ,behorigt beaktande inom monopol
institutionen. .Ayen detta onskelnal. ar tillgodosett, alldenstund repre
sentanter for sulfitspritindustrien skulle insattas i spritkonlmissionen.
Det skulle nalnligen finnas 2 sadana representanter i den av 6 leda
motel' bestaende komrnissionen.

I tredje punkten, som icke heller anses ha blivit behorigt beaktad,
henlsta.lles om skydd for sulfitspriten lnot den hittillsvarande konkur
rensen fran .brannoljornas sida. I det hanseendet skulle jag vilja fram
halla, att kontrollstyrelsen, dA den avgav sitt forslag, ieke hade till
falle ait inkomma nled detaljerat forslag angaende infol"ande av lys
oeh brannoljemonopol, men under hand fr~mholls eftertryckligt onsk
vardheten av att sa snart som mojligt en utredning harom matte goras
inolll finansdepartenlentet. Jag vill.ocksa erinra om att det uttryek
ligen angavs i remissen av kontrollstyrelsens forslag, att kommers
kollegium borde foretaga en sadan utredning. Den utredning, som
av k0111merskollegium. verkstalldes, bestod dfiri, att kollegium uttalade,
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att nligot brannoijelnonopol ic~~ borde ifragakolllnla, oeh stodde det

med nagra allmatina ord. Det varden utredning, sonl agnades fragan
fran kOlnrnerskolJegii sida. Kontrollstyrelsen had"e ieke arbetskrafter

for att verkstalla en sadan utredning oeh icke heller medel hartill.

SAlunda, fran kontrollstyrelsens sida uttalades intresse for astadkom

nlandet av en utredning belraffande lys- .oeh b~"annoljemonopol, och

del framholls, att ett sadant Inonopol borde inforas, sa snart den er
forderliga . utredningen forelag. Man kan sa1unda ieke anse, att nagot

fel harvidlag blivit beganget av kontrollstyrelsen, utan den har gjort

sa mycket den kunn3:t gora i denna fraga.
Att verkligen kontrolIstyrelsens uppfattning av inneborden av de

i cellulosaforeningens skrivelse angivn,a riktlinierna. var riktig, torde

fralnga darav, att vid utarbetandet av kontrollstyrelsens forslag hi

tradde dels ingenjor Gosta Ekst.ronl, dels direktur Knut Sundblad fran

Vivstavarv. Ingenjor Ekstronl hal" deltagit i overlaggningarna Oin kon

trollstyrelsens forslag vid flera tillfallen. DA forslaget undertecknades,

val' han i Tyskland, men han avsande darifran ett telegram av inn~

hall, att han blatt under forut.sattning, att br~lnnoljefraganbleve sam

tidigt lost, kunde tillstyrka forslaget. Det innebar ett tillstyrkande av

forslaget sa gott sonl belt oeh ballet. Hans onskan, att brannolje

m.onopolfragan skulle sanltidigt 10sas, tillnlotesgiek kontrollstyrelsen

genom sitt yrkande, att en utredning snarast lllojligt skulle verkstallas.

Herr Sundblad, som var representant. for ceIlulosaforeningen, uttalade

sig ocksa, sasolTl framgar av sidan 54 i kontrollstyrelsens utlatande,

pi'\. sadant satt, att kontrollstyrelsen tick den uppfattningen, att cellu

losaforeningens synpunkter voro tillgodosedda. I sjalva verket torde

ocksa detta vara fallet. De skiljaktigheter, S0111 1110jligtvis kunna

framkonstrueras nlellan kontrollstyrelsens forslag oeh foreningens yr

kanden, aro skaligen harfina.
Varfar en andrad stAndpunkt fran cellulosafabrikernas sida k0111mit att

intagas . redan hosten 1917, torde erhalla forklaring darav, att laget

hogst vasentligt forandrats, Sa$0111 jaiTIval franlgar av en fran cellulosa

foreningen utgangen skrivelse. Uti denna anfores, att en fast avsatt

nirrgsmarknad for slIlfitsprit forefinnes, sa lange 111an ieke bar tillgang

till bensin i landet och nar allll1anheten pa grund av bensinbristen

lart sig anvanda sprit oeh funnit de befarade olagenbeterna harav

icke forefinnas.· Det heter i fortsattningen:
»Hiirigenonl finnas goda utsikter for att. spriten tiven i franltiden
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genoln elt energiskt forsaljningsarhet~ skall kunna konkurrera nled
bensinen. l"ack yare dessa forhallanden hae sulfitspritindustrien nu
intresse av att bygga spritfabriker och ttl' atnlinst,one tillsvidare ej
l~ingre i behov a v det anforda stodet fra.n statens sida. Cellulosafore-'
ningen hal' darfUr ej for n~irvarande anledning vidhalla sin skrivelse

av den 7 okt.ober 1916, sa Inycket 111era son1 de i denna foreslagna
Atgiirderna ej beaktats yare sig av, sasonl redan nan1nts, kungl. kon

trollstyrelsen eI1er i den nu franllagda kungl. propositionen.»

Det sista lamnar jag at sitt Yarde. Jag tanker, att saval herr
Ekstrolll som herr Sundblad voro goda ut.tolkare av foreningens on
skenlal, cIa de deltogo i for~landlingarna inoin kontrollstyrelsell SaSOnl
representanter for cellulosaforeningen.

Till sist bel' jag fa framhalla en omstandighet, SOlll for lnig utgor

. ett talande skal for upprattandet av ett lnonopol, och jag utgar darvid

fran och stoder mig pa ,:ad herr Roing anforde. Savitt jag forstod
honoil1 ratt, ansag han, att lnau ieke borde infora lllonopol, darfor

att sulfitspritindustrien yore dodsdonld, nar bensin ::lte1' komme in i
landet oell kllnde konkurrera med sulfitspriten - darfor vore det sa

felaktigt fran konSUlnentsynpunkt at.t astadkoDlnla monopolisering. Jag

viII saga~ att jag delvis staller Illig pa annan stAndpunkt. Jag ar

llagOt Inera intresserad av att den nationalekonolniskt nlycket viktiga

sulfitsprittillverkningen uppratthalles. AI' det sa, att d~nna industri
for fr~lnltiden ieke hal' nagon lnojlighet att konkur1'era filed bensin.

nul' nornlala forh:illanden ater intrada, kan jag icke forsta annat, an

att kraftiga atgiirde1' behovas for att hindra konkurrens fran bensinens

sida oeh att vi darfor redan nLl bora vara betankta pel att vidtaga
sadana atga.rder j stallet for alt droja darnled till langre franl.

Professor E. Hubendick: Det til" riktigt, att herr Thulin forra aret,
ol11ed elbart efter det forfattningen ofl'entliggjordes, holl ett foredrag i
en studentforening och darvid upptradde emot den atgard, regeringen
foretagit genolll forordningen av den 25 september 1917. Jag trodd-e

verkligen icke, att vad herr Thulin da yttrade, innebar llagOn diktatur,
SOln ovillkorligen skulle' 111edfora lagandringar, utan jag antog, att hans

upptradande nlera val' att fatta SOlll uttryck for daligthumor over att

hans stravand.en ej konlmit till utforande. Jag tog ej hans yttrande

SOUl ett officiellt nleddelande, att en kOnll11ande regering skulle siA
01l1kull en foregAende regerings handling. Jag viII ·uven fraga herr
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Thulin: Vid vilken tid ar en sittande regel'ingen skyldig att upphora
arbeta? Det skulle vara intressant att fa hora det. Jag trodde, att
den val' skyldig arbela, sa lange. den salt.

Jag viII liven fralllhfllla, att ett handelsl110nopol ar ej ett social
demokratiskt infresse men val ett pl'oduktionsmonopol.

Huru statsrfldets uttalande 0111 att nlonopolet icke skulle ikllida sig
ekonomiska forpliktelser, vilka icke utan forlust for staten kunde ho
noreras, skall kunna lasas sa, som herr Thulin gjort gallande, ar for

mig omojIigt att fatt.a. Antag, att 1110nopolet kopt sulfitspritfabrikernas
tillverkning for 10 ar franlat lllen att forballandena bliva sAdana; att
l11a.n icke kan avsatta spritel1 for de priser, inl{opspriset nodvandiggor.
Da begar monopolet brannoljemonopol eller tull pa bensin. ..A..ntag~ att
riksdagen icke bifaller en sadan franlstallning. Hur gar det da med
de ekonomiska forpliktelserna? Den onlstandigheten, att kontrollsty
relsen tankt sig, att det skall bIi 1110nopol pa brannoljor eller tull P~l

bensin, innebar icke nagot faktlllll, att sa verkligen blir fallet. Herr
Thulin forblandar avsikter oeh fakta.

Herr l'hulin ansag aven. en privat forsaljningsinstitution onl0jlig,
darfor att denna skulle motsatta sig minskning av onlsattningen for
att hindra missbl'llk. 1Ien skall nlan overhuvud kunna tanka sig alt

. salja motorsprit. under sadana forhallanden? ()nl det bestamnles, att
man pa en ort icke far l{opa lllotorsprit, darfor att den darstfides
missbrukas till furtaring, vart bar det han? For dricksprit kan 111an
neka forsaljning, darfor att dellsamlna icke ar en nodvandig konsulIl
tionsvara, men icke kan man v.al neka att utlamna 1110torsprit, darfor
att nagra manniskor nlissbrukat den. Saml11a dag detta gOl-es, gar
det icke langre alt salja en liter 1110torsprit i detta land.

Det anfordes, att kontrolIstyreIsen hade tankt- sig, att lllonopolet
skulle kopa spriten fur 10 [11', n1e11 detta inneb~ir icke, att lllonopolet
verkligen konlnler att gora S(1.

Jag viII ocksa namna, att d& ingenjor Ekstrom hordes i kontrolI
styrelsen, torde han av rftddhaga komn1it att intaga den stand
punkt, han dar intog~ Atnlinstone hal' han gjort ett personligt llled
delande till mig, att sa val" forhallandet. Man forsakrade honom nam
ligen, att det aldrig skulle bIiva tuII pa bensin, oeb dft foIl han till
foga infor forslaget om ll.lonopoL
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Grosshandlaren E. P. W. Roing: Pa ll1in fraga gav herr 1'hulin
Inig icke nagot sval', som val' byggt pit nagra sakskal, ·utan ban pa
stod endast helt enkelt, att for ntt astadkomnla en tillfredsstnllande
kontroll over luinuthandeln det val' oavvisligen nodvandigt att ha betryg
gande kontrollbestamlnelser over engroshandeln, oeli darmed punkt.
Var.for? Jo, erfarenheten rorande annan alkoholforsaljning hade visat
det. Det val' nl0jligen ett skal. Men inte far man jamnstalla forsalj
ningen av nl0torsprit 111ed fc;rsaljni'ngen av annan alkoho!" Den kon
trollagstiftning, som info1'ts i fraga onl fortaringsspriten, gar ju ut pa att
hindra allnliinheten att konsulnera sprit utover vissa kvantiteter. Ge
nOlU denna lagstiftning forsoker luan hfinlma konsulntionen, men dft
det galler sulfitsprit, skola forsok g(jras att astadkon1Ina storsta moj
liga konsunltion, san1tidigt som lnan skall tillvarataga sedliga intressen
oeh se till, att denna al'tikel icke anvandes for fortaring.

lVJen fragan galler ieke kontroll eller ieke kontroll, utan fragan HI'

den: ar det nod vandigt, att nlan for att fa till stand nodig kontroll
over sulfitspritens anvandning infor statsll1onopol a engroshandeln?
-Jag anser, att Oin kontrollstyrelsen eller kungl. 1113j:t far utse repre
sentanter i de boIag, sonl fa driva grosshandel i sulfitsprit, oeh dessa
tillse, att kontrollbestfi111nlelserna efterlevas, sa ar saken tillfredsstal
lande ordnad. Jag hal' icke av herr Thulins anforande blivit over
tygad 0111 att det icke kan ga ft)!' sig precis ]ika bra att pa den ena
v~igen sa val S0111 pa den andra vinna betryggande kontroI!.

Byrachefen A. Enstrom: Jag vill blott konstatera lnin tillfrecls ..
stalleise over att ha fAtt hora den utlaggning av den kung!. proposi
tionens innehaII, som herr Thulin franlfort. .Jag for nlin del bar verk
ligen icke kunnat liisa den sa. Jag viII enlellertid annlarka dartill,
att onl: llleningen skulle vara att kOlnplettera spritlllonopolet genon1
inforande av brannolje1110nopol eller gen0l11 erbjuclande av en framtida
garanterad avsattning for fabrikerna, Olll nagot sada.nt skulle ligga
50111 l;agot sjalv'fallet underforstatt, sa borde det kOlll111it fr~un tydligt
utsagt pa sanlma gang, ifall det skulle ha nagon som heIst betydelse
i det hal' sanlmanhanget. Ty det fir klart, att Oln fOl'sIag av antydd
art. kom111a infor riksdagen, forst nar det blir daliga konjunkturer oeh
priserna falla, i vilket sanl111anbang de n1aSte innebal~a en fordyring
av varorna for konslllllenterna, da fir det fraga Oln huruvida riksdagen
viII gil med pa deL Avser man att bereda industrien trygghet f(jr
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att nagra risker icke skola uppsta ellel' om det ar meningen, att
staten skall taga pa sig riskern~, Inaste de ha.rfor nodiga konlplette
rande mon1enten komma in redan nu, d .. v. s. det forslag, som an
tages i fraga om spritlTIOnopol, nlaste samtidigt omfatta brannolje
monopoI eller garanterad avsattning, for att det overhuvud sl{all bli
acceptabelt ur producenternas synpunkt. Under andra onlstandigheter
~r det naturligt, att industrien drar sig for att satta foretag i gang,
om de skola basera sig pA monopolforslaget i den form~ vari det fiU

foreligger.

Forste aktuarien Thulin sade, att han fAtt den uppfattningen, att sulfit
spritindustrien val' dodsdomd oeh att det darfor val' alIt skitl att vidtaga
atgarder for att h:1lla den vid liVe Ifal1 nlan fir pa det klara filed att indu-
strien i fraga ar dodsdonld, dA anser jag oeksa, att det fir skitl att
vidtaga erforderliga Atgarder och att gora det nu omedelbart. Men
det finns en chance, och det aI', att sulfitspritindustrien icke ar dods
domd. De·( kan handa, att om den far vara i fred, den kan fa sadana
vinster under den narnlaste tiden, att den anlorterar sitt anlaggnings
kapital och blir i stand att taga en lagkonjunktur utan at.t do. Forst
om den spekulationen misslyckas, hlir det da nodvandigt att vidtaga

~tgarder for att kOlnlna sulfitsprit.industrien till hjalp.

Jag vill icke uppebaJla tiden langre, det skulle endast bli ett upp
repande av de skal, sonl redan presterats. Jag vill bara saga till
slut, att jag icke kan finna· nagon annan forklaring till att det fore
liggande forslaget om spritnl0nopol franllagts Un den, att man pa det
viset beraknat slippa ifran spriten och slippa ifran besviiret l1led det
krangliga kontrollforfarandet, sOIn luau anser behovs for att hindra,
att den nlissbrukas till fortaring - ett lika enkelt SOin radikalt satt
visserligen !ltt konllna undan svarigheterna.

Direktoren E. Nylander: Jag rpasle sHga, att he1'1' Thulins anforande
starkt mig i den uppfattningen, att det behovs en nationalekononlisk
kontroll over kontrollstyrelsen. Han gjorde gallande, att fragan onl
tull a bensin icke val' aktuell och a,tt 111an darfor icke borde san1
mankoppla den llled sulfitspritfragan. Jag vill dA, erinra, att inforan
det av en sadan tull fordrar vidlyftiga forberedel~er och underband
lingar. Jag til' salunda overtygad onl at.t de stora anlerikanska olje
prodncenterna icke utan vidare finna sig i att svenska staten en vac
ker dag beslutar lllonopol pa brannoljor. Man har hal' fran kontI'o]l-
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styrelsens sida velat hAlla pa att det ar brist pa arbetskrafter oeh
medel, sam gjort, att man ieke verkstallt utredning angAende b1'ann
oljelnonopol utan skenat i vag llled den av alIa faeknlan utdonlda an
ordning, vilken ha.1' foreslas. Men d.en~a forklaring finner jag ska

ligen svag.
Jag ber vidare fa nleddela, att herr Ekstrom upplyst nlig onl det

salllna, sam herr Hubendiek onlnaml1de rorande korrespondensen mel
Ian herr Ekstroll1 oeh kontrollstyrelsen, oeh han sade vidare, att i
halls telegranl skulle finnas ett par betydelsefulla ord, S0111 kontroll

styreisen icke tagit in.
Vidare f1'aulhoII herr Thulin, att eellulosaforeningens onskemal

blivit i det narlllaste tillgodosedda. Jag bel' da fa saga, att cellulosa
foreningen i sin skrivelse till beviliningsutskottet fo1'kla1'at, att sa
ingalu/j~da ar forhallandet.

Till sist gjorde herr Thulin gallande, att sulfitspritindustrien ieke
for fI'anltiden kan sta sig i konkurrensen oeb att den darfor redan
nu nlaste sakerstallas. Men luan vinner ieke det lnalet pa det satt,
herr rfhulin foreslaI', utan man handiar klokare, 0111 l11an rattar sig

efter de. anvisningar, SOln lalnnas av de pa detta omrade national
ekono111iskt oeb tekniskt sakkunniga.

Det hal' till slut icke givits ~var pa den fraga, S0111 herr Raing
fralllstfillde, onl del ur nykterhetssynpunkt ar nodvandigt att 1nfora
monopol, oeh ieke 11eller pit min fraga, 0111 spritkonlmissionen skall
bli denSalTIlna SOOl vin- oeh spritcentralen.

Overdirektoren F. Zethelius: Jag har begart ordet, diirfor att det
forefallit nlig, som om Illotstandarna till monopolet a handeln llled
skattefri sprit gjort sig skyldiga till overdrifter vid fragans .hedomande.
Jag kan ieke forsta ll1eningen med pastaendet, att den kungl. propo
sitionen komnlit sonl en fullstandig. overraskning oeh att om den an
toges, landet skulle raka i en verklig oIyeka. Man hal' ansett sig
kuuna inga p[l personligheter samt nler eller mindre illa tilltyga am
betsverk, sonl efter ingaende ntredningar avgivit forslag i ~inlnet.

I fraga onl sulfitspritindustrien anser jag, att den iiI' en bland de
viktigaste nationalekonomiska fragor, som for narvarande behandlas hal'
i landet. Genonl att lltveckla denna industri skulle ll1an i fraga om
bransleamnen i viss 111un kunna gora sig oberoende av utlal1det. Det
yore for den skull en olycka for vart land, onl denna industri, SaSOnl
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hal' p'astatts,vore dodsdoJTId. Jag har heller icke foriIt 'hort nag6n
saga, att s'a ill' forhillandet, och den ledanl0t 'av kontrollsfyrelsen, som
nyss uttalat sig i det foreliggande sporsnlalet, bar icke pastfttf l1agot
sfuiant. Onl det skulle vara sa, att denna industrI yore n'edgaende,
maste de kraftigaste atga.rder v'idtagas for att hindra d'et.

Jag vill vidare' namn'a riagra ord om den nu gallande lagstift.ninge'n.
l~orballandet aI', att i brannvinsskatt erliiggas 65 ore for varje1iter
av normalstyrka, filen enligt en best~iInlnelse i brannvinstillverknings
fOl~ordningen 111a under de vIllkor och den kontroll, kung!. m'aj:t fore
skriver, restitution av skatten atnjutas for bJ'annvin, SOln denaturerats.

Denna bestfimmelse hal' tillkommit i syfte, bland annat" ritt kunna
tilIveL'ka sprit for tekniska oeh industriella andamal sa billigt som
mojligt.

Betraffande de villkor oeh den kontI'o]l, som nyss berordes, h'ar
kungl. maj:t 111eddelat foreskrifter i forordningen den 10 oktobel" 1890
angaende denaturering av hrannvin nled dari sedernlera vidtagna
andringar. Vid sulfitbrannerierna skall allt brannvin goras till fortH
ring obrukbart (denatureras) eller utforas ul' riket. Av de best~inl

Inels~r, jag nu antytt, fralngar, att ifragavarande naring ingalunda ar
fri utan redan nu onlg~irdad av en viss kontI'ol!.

Ga'nska. kort tid efter det denatureringsforordningen utfardats, 'bor
jade man ll1arka, att nlissbruk gjorde sig gallande vid forsaljningen
av denaturerad sprite For ungefar 10 ar sedan blev fragan aktuell.
Franlstallningar gjordes OlTI atga-rders vidtagande, oe11 yttrande inhaln
tades fran myndighetel'. Sedernlera hal' nykterhetskon1lniften ingivit
sitt betankande, over vilket kOInmerskollegiunl oeh kontrollstyreisen
yttrat sig. Det ar saledes icke, SOlTI herrarna tyckas forestHlla sig,
en tendens i riksdagen att fa till stAnd monopo], som tager sig
uttryek i det foreliggande forslaget, utan det ar ett aktuellt intresse
att fa till stand en verksanl koritroll pa detta omeade. Jag hoppas
nHnlligen, att sulfitsprittillverkningen skall fa en mycket stor ut
veckling. Nn til' det alldeles riktigt, som professor Hubendick sager,
att det for nt-irvarande icke franlstalles Iller Un onlkring 2 1/2nlillio
ner liter' 1. OO-proeentig sprit per aI', men luan forvantar, att arstill
verkningen skall okas till bortat 30 tnillioner.

Det bar fragats bar, Oin nlan icke kan fa till stand en Iika god
kontroll utall att infora monopo!. KonlroJI kan man fa, lllell galler
det att fa den effektiv, bar kontrollstyrelsen efter ingaende provning
6
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icke kunnat finna nagot satt sa bra sonl detta. For skalen harfor
finnes redogjort i kung!. propositionen filed tillhorande handlingar.
Jag vill endast fralnhaJla. att det forefinnes harvidlag en yiss likhet
lned fortaringsspriten. Erfarenheten pa detta omrade har givit vid
handen, att det icke iiI' tillrackligt att Higga kontrollen a minuthan
deln filed .spritdrycker; effektiviteten i konlrollen skulle vasenligt okas,
0111 den kontrollerande myndigheten sjalv hade i sin hand janlval kon
trollen over partihandeln.

For ovrigt Hr det icke endast ur kontrollsynpunkt av vikt att ha
111onopol. DA staten avstar fran skatten padenaturel~ad sprit, har
staten givetvis det allra storsta intresse av att veta, vart spriten
tar vagen, sa att denicke foljer nagra underjordiska gangar.

En talare hal' begart statistik angaende fylleriforseelserna, foran
ledda 'av fortaring av denaturerad sprite Jag har icke nagon sadan
statistik hal' tillganglig, 111en jag kan doek meddela, att dessa forse
elser betydligt okat.s under senare tid. En talare pastod, att han ieke
kande till, nagra fall av Inis~bruk. Jag kan emellertid ieke tanka mig,
att de praktiska man, som. vid olika tillfallen hos mig anha1lit oln
vidtagande av atgarder i syfte att hindra fortarandet av denatu~erad

sprit, ieke skulle kanna till forhAllandena.
Herr Nylander fiek ieke svar pa en fraga, som han fralnstallde,

hur sprithandelskolnmissionen skulle ordnas samt angaende spritcen
tralen. Jag kan taga hono111 ur hans farbago1' i det avseendet: vin
oeh spritcentralen bar icke nAgot med sprithandelskonlmissionen att
gora, del a1' ieke fraga om nugot privat monopol utan om ett stats
lnonopol. Vad betraffar inrattandet av spritbandelskomlnissionen, in
hamtas av propositionen, att verkstallande. direktoren skall vara en
dugande afl'arslnan pa omradet - nu hal' ~et till oeh lned klandrats,
att han skulle konlma att skota IDonopolet enligt vanliga affarsprin
ciper - oeb i styrelsen skulle producenterna bliva tillgodosedda ge
nom sarskilda representanter. Det ar icke lneningen att ordna det sa,
att yare sig staten eller produeenterna komma i trangmal. Det ar
givet, att man skall forsoka fa till stand flerariga leveranskontrakt
samt att prissattningen skull aga rum enligt i kontraktet narmare an
givna glidande skalor. '

Jag vilI· nu endast tillagga en 'enda sak, oeh det ar angaende ut
fardandet av forordningen den 25 septeluber 1917 onl Hndrad lydelse
av vissa §§ i"fo'rordningen den 10 oktober 1890 angaende denature-
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ring av hrannvin. Man hal' i den nya forordningen sett en lycka for"
producenterna, och det skulle gladja mig, Oln de yore nojda, men
jag kan ieke forsta, i vilket avseende denna forordning skulle bereda
en sadan fornojsanlbet. Forordningen innebfir, att de brannvinstill
verkare, sonl vilja denaturera brannvin, skola dartill begara kung!.
maj:ts tillstand, , for den handelse de anvanda potatis for branning,
de andra ilTO fria. Konkurrensen mellan tillverkare av potatisbrann
yin oeb sulfitsp.rit fir enlellertid redan slut for Hingesedan. Eljest
hade sannolikt bade innehavare av reningsverk oeh tillverkare av
potatisbrannvin lfttit bora utav' sig, ty deras naringsfrihet betraf
fande handeln med denaturerad sprit blev vasentligt beskuren genom

I

denna forordning. For nlin del hyser jag tvivel, huruvida verkligen
ett sudant pahlld hoI' utfardas pa administrativ vag.

Professor E. Hubendick: Jag nalnnde i luitt foredrag, att kon

kurrensen nlellan den denaturerade potatisspriten oeh sul~tspriten

ej yore sa allvarlig, SOln de fiesta trott, varfor den del av forordningen,

enligt viIken kungl. lnaj:t bestamlner, hur lnycket potatissprit som far
denatureras, kunde strykas. Men enligt denna kankungl. maj:t ju
ock tillftta denaturering av en storre ,kvantitet potatissprit for fram
kallande av konkurrens, 0111 sulfitindustrien misshrukar sin prispolitik.

Jag viII ratta en Inissuppfattning, som den foregAende arade talaren
gjorde sig skyIdig till. Jag hal' icke klandrat, att i spetsen for sprit
bandelskommissionen skulle stft en driftig affarsman, men jag hal' an
fort, att om en sadan blir chef for monopolet, sa kommer det att bli
samnla friktioner nlellan sprithandelskommissionen oeh den kontrolle
rande myndigheten sonl meIlan en privat forsaljningsinstitution och
denna konlrollerande lnyndighet.

Det har sagts, att luan for att kunna kontrollera minuthandeln
lllaste hava monopol pa grossbandeln. lett enkelt kortregister hos
ett privat foretag ser luau val lika bra, vart spriten tar vagen, som

om ett sadant kortregister fore~ hos en statens sprithandelskommission.
Det ar i forra fallet Iika bra ur' kontrollhanseende, da man ju hal"
lllojlighet att nar sam heIst tillse, att detsam'nla fOres riktigt..

Direktoren o. Rooth: Av det anforande, sam hA]lits av kontrolI-
styrelsens chef, synes franlga, att kontrollstyrelsen gjort denna fram
stallning av karlek till sulfitspritindustrien. I sa fall Ina vi bedja Gud,:
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.bevara· oss for vara vanner. Son1 representant for en industri,. son1

.j detta fall ~ir konSUlnent,. finner jag det beklagligt, om vi fA ett nytt

lllonopol 111ed fOrSn111pning av industrien, minskad produktion och for

dyring for konsun1enterna~
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Det for aftonen uppstallda diskussionsiilnnet:

Bolagsbeskattningen

inleddes av Professor G. Cassel:

~1ina herral~! Den stora okningen av statsutgifterna har ju £or
anlett starkt stigande krav pa beskattningen. DUrti11 hal' komnlit, att
vissa Hldre skattekiillor, SOIll fOfut spelat en ledande roll i den sven
ska hudgeten, kOIlllnit att ge vasentligt 111indre oeh s{tlunda relativt
lllinskats i. hetydelse. Det gar, att de s. k. direkta skatterna franl
trHda i forsta planet pa ett satt, SOlll vi forut knappast pa nagot
hall tankt oss. Sanltidigt ha vinsterna siirskilt for bolagen stigil
starkt, oeh det iiI' da ganska naturligt, att de nya s]\at.te,medlen i va
sentlig grad konlmit att tagas av bolagen. Det bar blivit en 111yekel
?tark bolagsbesknttning bade i den nleningen,att skattesatserna oeh
skatternas Inangfald innebara ett betydande skattetryek, oeh j den
IQeningen, att bolagens stora inkol11ster gora, att deras skatter bli
mycket stora. I farsta rUllllnet fir det krigskonjunkturskatten,sonl
medfort denna starka beskattning. Man hade fran borjan ieke talll~t.

sig, att ifragavaral~de' skatt skulle ge sadana sunl1110r, sonl den i
verkligheten hal' givit. lVlan hade ber3.l{nat den for 1917 till 20 lnil
lionerkl\, ,men den gay enligt taxeringen 251;8 ll1illioner kr. ...~v
denna :valdiga SUlnlna komma '67,9 nlillioner pa enskilda' oeb' 184,0
111illioner., kr. pa boIag. Detta sager, hur holagen ,blivit helast.ade.
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Ph dem faiia ocksa inkomstskatten janlte en extra inkolllst- och fo1'
mogenhetsskatt. Det ~lr mycket svart att saga, vad denna inkolnst

skatt kommer att ge. Jag hal' tidigare uppskattat avkastningen av

inkolnstskatten for 1918 till ett par hundra 111illioner kr., oeh jag hal'
ingen anledning att franga denna siffra. Hue stOl" del, SOlll faller pa

bolagen, lAter ieke saga sig, 111en "lagt rLiknut torde det vara halften.

Vi kunna saledes antaga, att bolagen konl111u att under 1918 betala

i inkomstskatt 100 nlillioner kr. LUgger man till 184 11lillioner kr.
i krigskonjunkturskatt~ S0111 de skola betala detta ~\r, kOffilna vi till

284 n1illioner kr. On1. man vidare tanker pa alIa skatter, sonl realeko

nonliskt vila pa bolagens inkoillster, lIa vi" att dit hanfora ocksa fond

stampeln oeh aktiest~inlpeln, sonl kanske for 1918 ge 20 lnillioner

kr., grovt raknat. Dessutom beskattas aktie~igarna for utdelning samt

for realiserad vinst vid farsaljning av aktier. Raknar nlan ihop dessa

poster, k0111111er 111an till cirka 315 nlillioner kr., sonl kunna sagas

vila pa bolagens i~koll1ster. Da statens sanltliga skatter 1913 gingo

till t 97 nlillioner kr. oeb i budgeten far 1918 Uro upptagna till 305
millioner kr., HI' det hagst anll1arkningsvart, att endast av bolagens

inkolllster skall utga ett sa stort belopp SOlll 315 Inillioner kr. Man

kunde ju da i varje fall titnka sig, ait detta belopp fran statslnak

ternas sida skulle anses synnerligen tillfredsstallande oeh att de skulle

lftta sig angelaget vara att tillse, att aktieholagen i 111ujligaste man

bibeholles vid den ekol1omiska styrka, son1 l1lojIiggjort, att de kunnat

betala sa stora skattebelopp, oeh man kunde darutover t~inka sig, att

statsmakterna" skuIle onska se till, att. ieke skattelagarna genom sin

<lvfattning bleve for harda eller k0111lne att for vissa fall verka yt

terst ojanlnt. En sadan forhoppning hade ju varit dess ll1era nloti

verad, som krigskonjunkturs~atten, SaSOn1 jag nyss nalunde, k0111 till

SaSOlll en provisorisk atgard, varvid man egentligen icke syftat sa

hlngt, sonl luan faktiskt k0111mit. Under sadana farha1landen hade

det varit helt naturligt, atl krigskonjunkturskatten fatt en grundlig

l~evidering for att farekomma bardheter oeh ojamnheter. I stallet

11a1' fran regeringens sida arbetet gatt ut pa att ytte1'ligare skarpa

holagens beskattning, och i det hanseendet hal' ~ell kommit fram filed

ett forslag, SOln enligt l11io tanke ar 111ycket betankligt. I vilken be

tydelse jag tar ordet betanklig, skall jag uppvisa i det foljande.

Det ar icke ur synpunkten av nagot speciellt ekono1l1iskt intresse,

som jag har faller' det olndonlet. Det hal' sin fl1lla giltighet," nar
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11lan sel' saken ur allnlant 11ationaleko110111isk och ur statsintressets
synpunkL

Det fir vasentligen tre olika forslag, regeringen kOlnmit med. och
alIa innebara de i huvudsak Atminstone en stark okning av aktiebo
lagens skatteborda. Det forsta och andra av dessa forslag rikta sig

11l0t aktiebolagens fondering av vinstmedel. Onl vinsten delas nt,
komlner den ju enligt nu gallande skattelagstiftning att traffas av en

skatt pa aktieagarna. Den utdelade vinsten, som tillfaller den en
skilda aktieagaren, inr~iknas i hans inkolllster och blandas samn1an

lned hans ovriga inkol1lster, och i behovet av enhetliga matt pa dell
personliga skatteforlllagan \ ligger ju en motivering till att den utde-'

lade aktieinkomsten skall beskattas i salnmanbang 111ed aktieagarens

ovriga inkonlst. Man kan ocksa se saken sa, att S~t snart vinsten

delasut, star den till aktieagarens disposition, OCll han kan konsu
mera denna utdelning och gor det. ocksa understundom. SAlunda al'
det berattigat ocb realekonomiskt lanlpligt, att staten dar inskrider HIed
sina skattefordringar. Det ar uppenbart, att man pfl det sattet kOln

filer. till en dubbelbeskattning, i det hela vinsten fir beskattad, nar
akt.iebolagen ocksft betala skatti: for densanlnla. Dubbelbeskattning

lnaste principieIlt anses som en olagenhet, Inel1 med hansyn till for
hftllandena kan Inan dock godkanna del system, sonl vi ha. Darav

foljer emellertid icke, att man skall upphoja denna dubbelbeskattning

till en al1nl~:i,n princip, som skall genomforas ~iven i sadana fall, dA

de ll10tlV, S0111 jag nalnnt, icke forefinnas. Men d~tta fir just, vad
S0l11 sker genom regeringens forslag.

I dessa forslag framtrader en viss avoghet 1110t fondering av bo
lagens vinst. Det ar uppenbart, att skattelagstiftarna sett ul' ensi

dig fiskalisk synpunkt pa de foreliggande fragorna och endast fast

sig vid det forhallandet, att ifall vfnsten delas ut, far staten en skatt
_ en gang till av aktieagal~na, men om den fonderas, far den det icke.

Man far da hitta pa nagon annan ll1etod att beskatta bolagen. Jag
tror, att det fir alldeles oriktigt ocb 111ycket farligt att anlagga dylika

ensidigt fiskaliska synpunktel' pfl ett problen1, SOln bar en sa vittga
ende betydelse for hela den nationella ekonomien. Vi skola ocksa
komn1a ihag, att ifall vinsten fonderas, sa stegras dnrigenolll aktier
nas yarde. Onl sedan dessa aktier realiseras, blir den vinst, som

uppkommer, atminstone·· i et~ stort antal fall beskattad genonl inkomst-
skatt. Dessutom tillko11lll1er stanlpelsl{atten vid dessa transaktioner .
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och aktierna 0111sattas ofta 11langa ganger 0111. Ifall en aktie stigit
fran 100 till 200 kL\, har den kanske blivit Oll1Satt flera ganger un
der sin marsch till 200 kr., och foljaktligen hal' staten -f~ltt stanlpel

lika IU:lnga ganger. BehAlla aktietigarna sina aktier, fAr staten i
varje fall okad inkolllstskutt vid stigande utdelning. Staten blir ~~l

lunda icl\:e utan skatl av den vinst, sonl fonderas av aktiebolagen,
utan SaSOnl den svenska skattelagstiftningen hal' utfornlats, far staten

sa mycl{et skatt av dylik vinst~ sonl den rimligen kan begar~. Och
i alIa de fall, da det finns l1agot sonl heIst skal att hegara ytterli
gare skatt, ft1I' staten s{tdan skatt. Dart.ill konlnler, SOlll j<-lg i det

foljande bel' att fa belysa, den olTIstandigheten, att ifall ett bolag

1'eserverat vinst, staten har utsikt att i IHngden fa ut 11181'<1 skatt, ~in

om- ingenting fonderas.

Detta bara till belysning av den principiella innebordell av hela

denna stravan att genolll beskattningsatgarder forsoka att komma at
stran.gare iln hittills den fonderade vinsten. Lat oss darefter se for
slagen nlera i detalj. Del fijrsta forslaget gar ut pit inskrfinkning av

aktiebolagens rutt att inrakl1a fonderade vinstluedel i det kapital, som

ligger till grund for berakning av vinstprocenten. Enligt nuvarande

hestfinllnelser a1' i detta hanseende » kapital» lika Bled aktiekapitalet

plus rese1'vfondell. Enligt de nya bestiln1111elserna sku}le i kapitalet

inraknas aktiekapitalet, enaast i den Ulan det Inotsva1'ar Yerkligt av
delagarna gjorda tilJskott. Vad bolaget av vinstnledel overfort till

aktiekapitalet, skulle icke tagas i betraktande. Undantag skulle dock

goras i sa lnatto, att det aktiekapital, sonl fanns den 1 januari 1915,
skulle raknas SOITI kapital. Reservfonden skulle fa inr:iknas i »k~pi

talet» intill 50 % av det salllnda beraknade aktie}{apitalet. EmelleI'

tid skulle till reservfonden hanforas de ll1edel, som funnos i den
SanUl1<l den 1. januari 1915, plus vad sonl dtirefter lagts till reserv

fonden vid nyteckning.
Ytterst syfta dessa tekniskt konlplicerade bestiinlnlelse1' till det

andamfllet att flstadkolunla en dubbelbeskattning jamval av den fon

de1'ade vinsten. Man nar icke nu alldeles det syftet, nlen 111an skulle

tydligen heIst vilja komnla dithan. J verkligheten blir aktieagaren
beskattad for ak6ernas stegrade~yarde genom fOr1110genhetsskatt men

aven for sjalva stegringen, ifall han salje1' aktierna, och jag ITlenar,

att DagOn ytte1'liga1'e dubbelbeskattning icke borde ifraga.sattas. Det

Jigger ju utan tvivel i landets nationaleko110nliska intresse, att dessa
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fonderingar ske. I Sverige hal~ naringslivet i ovanligt' stor utstriick

ning bedrivits i aktiebolagets fornl, och jag tror, att nlan pa d~t

hela taget kan saga, att denna varit en nlaktig hrlvstang for utveck

lingen av hela nUringslivet. Da ligger det i landets ekono111iska in

tresse, att dessa bolag utveckla sig pit ett sunt sHit. Och dartill hur

naturligtvis, att bolagen icke kOnSU111era sina vinster utan s[lvitt IllOjligt

reservera delll for att kunna BIota det stigande kapitalbehovet. Delta

ligger ocksa i statens finansiella intresse, ty da staten alitid fell' skatt

pa bolagens hela vinst, bor staten i langden stft sig bitst pa att bolagen

reservera sa stora ll1edel, SOlll de InojIigen kunna fur sina egna an

dama!. Durav foljer, att ratta principen iiI", att fonderade vinstn1edel

.bli lika v~11 behandlade SOITI. det av aktieagarna direkt insatta kapita

let. Det nu franllagda forslaget hal' berHknats oka skattens avkast

ning Hled 3/4 lllillion kr. Man skulle dA kunna saga, att detta HI'

en sft obetydlig sak, att det icke til' skul att syssels~itta sig 111ec1 den

och resa opposition Blot en sadan forandring. Jag Ur icke aIls av

den nleningen, utan jag tror tvarton1, att det i ekononliska och po

litiska fragor ar av synnerlig vikt att arbeta for erkHnnande av s{t

dana principer, SOlll iiro sunda, och att bektinlpa uppfattningar, sonl

&1'0 oriktiga och SOln, om de en gang vinna insteg, latt kOlllma att

avsatta resultat, SOin Illan icke fran borjan bera-knat. I synnerhet [ir

delta naturligtvis principiellt betydelsefullt., sedan en falsk uppfattning

av fonderingens betydelse konllnit fram i regeringens propositioner.

Vi lnaste fasthfllla vid att dubbelbeskatt.ning icke far utstr~ickas till

den fonderade vinsten, ty denna hal' en s~irstallning, son1 den bor

ha kvar.

Det andra forslaget, rege['ingen~kOlnnler med i saInnla proposition,

ror en beskattning av den fonderade vinsten, nar den senare en gang

delas ute Saledes, 0111 ett bolag upploses, nlena1' Ulan, skall

staten ha skalt av akti~agarna for deras andelar i den fonderade

vinsten, och den skatten skall tagas ut, S0111 om dessa delar repre

senterade en vinst for aktieagarna. Resonelnanget HI' tydligen, att

am ett bolag reserverar en vinst, blir denna resel'verade vinst icke

dubbelbeskattad. Oin eftel~ en langre tid detta kapital utdelas n1ellan

aktieagarna, sonl dA Jned en gang fA en vinst, borde, 111enar man,

dessa betala skatt for denna engangsutdelning, susonl de fatt gora,

Oin utdelning agt runl arligen. Detta resoneluang til' bestickande och

kan nag vara overtygande fOr den, son1 icke tanker sig nHrmare in i sa-
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ken, Inen jag vill fralnhalla, att .har foreligger en vasentlig skillnad.
Onl det gar sft, ati ett bolag upplosesoch aktieagarna fa ut kapitalet,
kOlnma de att bet.rakta det S0111 ett kapital, icke SOlll en inkomst,
vilken lnan kan leva upp. Staten bor understodja den sunda upp
fattningen, att det ar ett kapitaL SOlll utdelas, och icke en inkonlst.
Detta kapital hoI' av aktieagarna betraktas SaSOll1 ett kapital, vilket
icke far anvHndas till konsumtion utan bor placeras ocb goras frukt
barande. Man glonlmer ocksa hal' bort,. att den aktieagare, SOin far
en utdelning, nar bolaget upploses. icke aIls sakert. til' den, sam gjort
nagon vinst. Ty i Inanga fall ha de gamla aktieagarna, som varit
lned oln att fondera vinstmedel, salt sina al{tier och natnrligtvis salt
dem 11led en vardestegring. sonl 1110tsvarar denna fonderade vinst.
Salunda, dessa aktieagare ha redan ·tagit henl den vinsten. Onl de
haft aktierna lange, ha de icke betalt skatt for stegringen, 111en ifall
de icke haft denl lange, sa hal" skatt barfor blivit bet?-ld. I bAda
fallen komnler enlellertid staten och v~inder sig till de aktieagare,
SOin kopt i sista hand, och begar skatt for hela de~l fonderade vin
sten. .i\lltsa fordras skatt av denne aktieagare for en vinst, som han
aldrig sett roken av. Onl de ganlla aktieagarna verkligen salt sina
aktier in0111 kort tid och salunda blivit beskattade for vinststegring,
far staten tredu·bbel beskattning, forsta gangen hos bolaget sjalv,
andra gangen for vardestegring pa aktierna, 11ar de realiseras, och
tredje gangen, nar bolaget upploses, has de aktieagare, S0111 da inne
ha aktierna. Men en tredubbel beskattning av bolagens vinst a1' na
got val starkt. Det ar uppenbart orilnligt och speciellt hart for de
manga Slna aktieagarna, sonl i sista hand overtagit aktierna. Det
forhaller sig ju sa, att de stora aktieagal"na pUiga konsolidera sina bolag
ocb sedan sprida aktierna pa nlanga bander. Om detta skilts pa ett
hederligt satt, sa ar det nationalekonomiskt riktigt, att de stora ak
tieagarna sta risken under utvecklingsperioden~ Inen am det skulle
av nagon anledning k.omma dithan, att ett bolag upploses, ar det
orattvist, att de sma aktieagarna, sonl overtagit aktierna till det yarde,
de ha, beskattas for den fornl0genhet, som Jigger i aktie1'na, som om
den vore en vinst. Oc~ i varje fall synes detta vara en synnerligen
odemokratisk atgard. Det for~f3:11er, SOln om propositionen· ville gora
gallande, att ett sadant . forhaJlande ar ett undantagsforballande, men
detta iiI' ett fullstandigt misstag. IVIed kannedonl onl 'den kolossala
omsattningen pa fondborsen,.· som overstiger 100 Inillioner kr. i ·ma-
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naden, kan lnan rakna ut,. hur stor del av bolagens kapital maste
under en viss period ha bytt' agare. Det fir utan tvivel ett mycket

vanligt forhallande, da ett bolag upploses, att 'de aktieagare, som
skulle fcl betala skatt for fonderade vinster, icke aro de, som verk

ligen haft dessa vinster. Det antydes enleIIertid i propositionens 1110

tivering~ att den, SOln k{)per aktier, kan skydda sig for denna be

skattning genonl att valtra tillbaka skatten pa saljaren av aktierna.

Det forekolll1uer ju i det ekonomiska livet sadana overvaltringspro-
~'cesser, varigen0111 skatten valtras tillbaka pa den foregaende agaren,

11len innan det fralnhillles SOin sannolikt, att nagot sadant skulle in
traffa i forevarande fall, borde nlan 11a undersokt, OIn det finnes

nagra forutsiittningar harfor, oeh n1an skulle dA ha funnit, att sa

icke ae fallet. On1 alIa holag upplostes efter ett ar~ HI' det troligt,

att aktie~igarna skulle taga bHnsyn till detta, nar de kopte 3:ktierna,
oeh taga hansyn till den skatt, sonl kOlnllle att vila pa de fonderade

vinstmedel, vilka tillhorde bolaget, oeh dA skulle kanske overvaltrings

processen knnna aga runl, ehUI'll aven da ofllilsta.ndigt. IVIen nar det

endast ~ir i sallsynta undantagsfall, sonl bolag upplosas, sa a1' det

fllllko111ligt uteslutet, att en kopare av· aktier kan gora sadana syn
pnnkt.er gallande vid bestan11nandet av den kul's, han skall belala vid

kopet. Och iiven onl det bland delu funnes nagon, S0111 gatt i· skola

i finansdepartenlentet, skulle hans uppfattning av saken ieke invel'ka
pa aktiernas kurs pa fondb'orsen eller inverka pa saJjaren, ty man

tar i allnlanhet ieke hansyn till en sadan fjarran liggande eventualitet,

sonl att ett bolag skulle upplosas. Det forekomlller salla11, att ett
boIng, sonl gar bra, rent av upplO~es oeh forsvinner, varfar det fal

Jet icke blir av nagon storre betydelse. Men det ar ett. fall, sonl ar
vikt.igt, oeh det aI', dft ett bolag upploses, dHrfor att det uppgatt i

ett. annat. Men dA finnes icke nagot skal, varfor man skall beskatta
det kapital, SOln over-gar till det nya holaget. Det ar blott fr[tga om

en onl01'ganisatiol1 av foretaget, sonl nlan far antaga ar nyttig, oeh
det ~ir ingen anledning, varfor staten skall inskrida oeh taga ut en

viss pi'ocent a v bolagets kapital till fo1jd av en sadan sanlnlanslut
ning. I v[t1'a dagar ar det av vasentlig betydelse, att foretagen er

hftlla den onlfattning oeh organisation, SOlll kravas av de nloderna
ekonomiska forhallandena, oeh sarskilt att foret.agen saillmanslas nled

de foretag, SOlll leverera denl r[lmaterial eller salja deras produkter,
varigenon1 111an far en garanterad foljd i bela den ekonomiska pro-
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duktionen. Det fir .iu utvecklingeris gang, att sa bIir fallet, oeh det
ligger i det allnlHnna ekonolniska intresset, att foretagen hli battre
ol'ganiserade till gagn for hela produktionen. Det ilr dHrfor onatur
ligt att forhindra dylika sanlnlanslllt.ningar. Dessut.olTI furefinnes det
en viss risk, Oln lnan infor en sudan hal' beskattning. Det fnrefaller

mig, att oct skulle bli l1lujligt for storspekllJanter att hota de Inindre
aktieagarna llled upplosning, sonl for dessa 11lindre aktieagare skulle
bli odesdiger, och darigenolll tilltvinga sig aktierna till }iigre pris ..

Jag tror, att var och en, son1 alIvar>ligt gflr in pa en kritik av~'

dessa forslag, skall .finna, att de i sjalva verket tiro orilllliga oell' att

man icke· bor tanka pa att geno111fora deSanl111u. Da de ocksa Hro
onodiga, dHrfor att staten fur sa lllycket skatt· av de fonderade vin-

. sterna, sonl den kan unska sig, tear jag, att Ulan hur helt och hallet

avsla dessa forslag.
Jag komlller Btl till det tredje forslaget, sonl il1neb~ir en sldlrp

ning av krigskonjunkturskatten. Det hal' ansetts, at.t en sudan skarp

ning yore nodvandig, for att nlan skulle iel in, vad sonl hehovs for
tackande av innevarande ltl'3 stora budgetbehov.. Till den punkten

skall jag be att langre franl I'll [lterkonlITIa. IVlen ntlr Ulan ttinker

skrida till en skarpning av krigskonjunktur5katten, sft borjar resone

Inanget i den kungl. propositionen lTIed en forklaring, att denna

skiirpning givetvis i huvuclsak och i forsta rUlnmet lll(lste ga ut over

bolagen. Harfor anforas i propositionen tre olika skit], och det Hr av

storsta vikt, att dessa sk~11 underkastas en niirnlare granskning. Till
en. borjan kan lTIaU invanda, att de icke vila pa nllgon verklig un

dersokning av den sal\:, sonl hal' foreligger. De utgora i sjalva verket

icke lTIel'a Hn lusa pastaenden. Det fursta skalet til' foljande: »De

anmarkningar, som riktats 1110t krigskonjunkturbeskattningen for bris
tande jamnhet och otillracklig hansyn till den subjektiva skcitteforma
gan, drabba givetvis denna .skatt framst i vad den beroF enskilda

skattskyldiga». Jag iiI' visst av den uppfattningen, att det bestar en

ojamnhet i det satt, varpa enskilda beskattas, nleD jag tror, att lTIal1
vid objektiv undersokning nl[lste sLiga, att de v[irsta bristerna i krigs

konjunkturskatten ligga just i det satt,. varpa bolagen behandlas ..
Darvidlag ar ojalnnheten mycket stor, och nagon hansyn till enskilda

delagares personliga skattefornlaga tas icke aIls vid denna bolagsbe

skattning. Det, 80m gor, att holagen drabbas sa sarskilt oj'amnt av

krigskonjukturskatten, Hr, att denna skait blivit progressiv med han-
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syn till vinstens absoluta stol'lek. Detta beror pel en tillfallighet, ty"
skatten var fran borjan icke avsedd att vara progressiv tItan berak
nades utgfl Ined en konstant sats av 12 %. Sedan gjorde riksdagen

. den progressiv nlen hann icke gora om saken grundligt. Annars ar
det erkant" i den svenska skattelagstiftningen, att progressionen vid
bolagsbeskattning bor sattas i. forhaJlande till vi11stens storlek relativt
bolagets kapital. Nar icke krigskonjunkturskatten rattar sig efter
·denna princip, Inast.e den drabba utomol'dentligt ojamnt, och denna
ojaJllnhet blir hardhet, ju Inera progressionen skruvas upp. Jag tror
salunda icke, att 111an kan objektivt uppratthalla den satsen, att det
skulIe" vara de enskilda skattskyldiga, sonl nlest ojanlnt drabbas av
krigskonjunkturskatt. Att dii i propositionens 1110tivering satta in ett
»givetvis» synes n1ig ieke vara tillrackJigt. Man bar av en kungl.
proposition rattighet att" fordra nlera, fOl'dl~a franlHiggande av fakta

Deh en verklig undersokning av det foreliggande Inaterialet.
Andra punkten ~lr, att bolagen »haft en foruulnligare stallning an

enskilda naringsidknnde skattskyldiga», nilmligen dttri, menar propo
sitionen, att da det galler boIng, tar lllan 11ansyn till forhalJandet
n1ellan deras vinster och det i rorelsen insatta kapitalct. Om kapi
talet okas, skall bansyn tagas htirtill vid utmatandet av krigskon
junkturskatten. Det nya kapitalet skall i alIa fall avkasta pagonting,

_och det plus, SOlll uppkomnler, kan icke raknas sasom konjunktur
vinst. Detta, sager propositionen, ar en fordel~ sonl ensidigt kOllllner
bolagen till godo. »Nagot nlotsvarande stadgande betraffande"'enskild

naringsidk 1'e innehaller forordllingen darenlot icke, och i praxis lurer
det svarligen vara den taxerande 1l1yndigheten rl10jIigt att pa likartat
satt SOlll i fraga 0111 bolngen taga hansyn till sforleken av i narings
idkarens rorelse insatt l{upital. Da en andring av forordningen till
enskilda naringsidkares forman ej larer kunna ifragasiittas» - varfor
far 1113n icke veta - »torde i varje fall behorig hal1syn bora tagas till
antydda forha1lande vid avvagandet av den okade skattebol'dans for-'
delning». Detta skulle vara det alldra sl<alet, varfar ell okad skatt
bor drabba bolagen. Detta resonelllang anser jag oriktigt.. Det 111uste
forhalla sig pel san1111a satt Jlled en ensl{ild i delta fall sonl Ilied ett
bolag. Onl en enskild anvander storre kapital 1916 an J91. 4 oeh
on1 han dfirf'or erlHlller okad vinst, kan icke denna vinst betraktas
som konjunktur-vinst. Oet ~ir dock sa, att en krigskonjllnkturvinst
for att bli underkastad denna skatt skall ha.nfora sig till av kriget
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fora,nledda forhAllanden. Kan det visas upp, att vinsten hanfor sig

till att han anvant storre kapital, beror vinsten icke pa kriget, oeh

da kan den icke heller betraktas som krigskonjunkturvinst. Om, en

person, exempelvis en handlande, ~om hal' hundra tusen kronors ka

pital i sin affar, fAtt arva pengar oeh satter in denl i affaren samt

gor' ytterligare vinst, sa hor denna ieke betraktas sonl krigskonjunk

turvinst. Salunda, det resonelnang, sonl propositionen bygger pa, ar

oriktigt.
Jag konlmer sa till den tredje punkten. Det lleter: »Nagot tvivel

kan ej garna rada, att de okade inkomster, som tillflutit de enskilda

aktiea,garlla fran bolag, som dragit fordel av krigskonjunktnren, a1'o

lika typiska krigsvinster som vissa andra inkomster, for vilka en

skilda skattskyldiga ha att erlagga krigskonjunkturskatt». Dessa en

skilda aktieagare borde alltsa betala krigskonjunkturskatt. Och Illan

ar ater inne pA den tankegangen, att d~bbelbeskattningens princip

'hal' borde utforas ytterligare. Da jag redan fran horjan sakt kIar

gora, att dubbelbeskattningen ieke iiI' nagon' princip utnn ett undan

tag fran den ratta principen, elt undantng, son1 kan j vissa fall vara

berattigat, sa ar detta icke nagot' skal att ytterligare sk~irpa bolagens

beskaltning. Jag viII papeka~ att aktieagare i stora bolag bli hardare

drabbade av krigskonjunkturskatt lin en enskild person, som hal' mot- .

svarande okning av tlrsinkomsten pa grund av krigskonjunkturerna, ty
onl aktieagarna val' for sig ha precis lika stor 111erinkomst som en

enskild, gor den omstandigheten, atl de forra liro sanllllansiutna i

bolag, alt de bli beskattade enligt den progressiya skatteskalan efter

en oerhort lllycket hogre pl'ocent tin en en~kild person. SC:llunda &1'0

ieke aktieagarna battre stallda Un enskilda affarsman utan tvart0111.

De senare fa k~ ke betala skatt efter 12 90, eUer nagot nlera, llledan

aktieagarna i ,stora bolag fa betala efter 32 ~~. For ovrigt ar det sa,

ait enskilda, som ha 111indre an 2,000 kr. i krigskonjunkturvinst, all

deles slippa fran skatt, under det en aktieHgare nled lika star krigs

konjunkturvillst far betala hog skatt.

NaT det gallde at,t fordela den nya skattebc)rdan, borde l11a11 11a

undersokt forhiUlandena i detalj. Det iiI' icke svart att gora en sa

dan undersokning, oell da skulle, 111an kOlnmit till elt annat resultat,

Un den kungl. propositionen k0111111it till. Det gar icke an i ekono

miska ting att blott resonera pit kUnn oeh fralnfora lasa antaganden.
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Det ar nodvandigt att lianna till verkligheten oeh undersoka, hur den
gestaltar sig, innan man uttalar nagot. allnlant omc1onle.

Den forandring av krigskonjunkturskatten, som den kung!. propo··
sitionen vill genonlfora, innebar tva olika forlner av skarpning, sonl'
bada traffa bolagen. Forslaget nUlnmer tva traffar uteslutande bola..
gen oeh nUlnnler ett, vilket, SOln det heter, skall traffa alIa lika~

drabbar i huvudsak bolagen. Den forsta skarpningen bestar dari, att
den nuvarande progressivu skalan, som rattar sig efter lllerinkomstens
absoluta belopp och gar fran 12 till 32 %, blivit utstrackt till 40 %.

Maxinlum skulle nas vid 2 millioner kronors lnerinkolnst~ lnedan det for
llarvarande ar satt vid 700,000 kr. Skattesatserna skulle minskas for
de nlindre merinko111sterna oeb nec1sattas fran 12 till 4 % vid ~,OOO

kronors lnerinkornst. Detta kan nog vara lllotiverat, nlen vi skola
finna, att darigenom i sjalva verket, som forslaget iiI' lagt, ojamnhe
ten i beska.ttningen kommer att bli HndA myeket storre. Emellertid
iiI' det ett faktum, ntt stegringen av skatteskalan vasentligen' gar. ut
over bolagen. Det forhAller sig sa enligt statistiken over krigskon
junktuI'skatten for 1916 efter 191 7 aI'S taxering, att de enskilda, son1
taxerades for merinkomst overstigande 700,000 kr., endast voro 24
personer med en sanlmanlagd merinkomst av 28 n1illioner kr.,' medan
nlotsvarande bolag voro 207 st. 111ed en merinkomst av 407 11lillio
ner kr. Det fir salunda vid hoga lllerinkolllster, som bolagen huvud
sakligen komnla i fraga, oeh utstraekningen av skatten till 40 % beror
darfor i huvudsak bolag. En nlerinkomst mellan 700,000 oeh 1
lnillion kr. ha 73 bolag att uppvisa, under det 86 bolag haft en mer
inkonlst av 1 a 2 nlillioner kr., 36 bolag 2 it 5 Inillioner samt 12
bolag 5 111illioner oeb darover. Det ar salunda 207 bolag, som haft
en 111erinkomst av over 700,000 kr. Jag anfor detta for att mot
arbeta den uppfattningen, att progressionen skulle ga likformigt ut
over alIa. Da vidare den andra skarpningen uteslutande triiffar bo
lagen, sa komuler bela fOL'andringen i huvudsak - att innebara en
skarpning av holagens beskattning.

.Tag konlmer alltsa nn till andra delen a v forslaget, som 1"01' en
extra progression for bolagen. Man har upptaekt, att dessa beskattas
eftel' vinstens absoluta storlek men att de bolag, SOin ha star in
konlstprocent, nl3.ste anses lnera skattekraftiga an de, sonl ha liten
inkolTIstprocenL Man har dA infort en beskattning efter inkomstpro
centen men icke ersatt den ganlla progressiva skalan med en ny,
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vilket skulle varit konsekvent, utan Illan hal' lagt tilf en ny progres

sion till den nuvarande oeh pa det stittet fatt franl en d'ubhel 1)1'0

gressiv beskaltning av bolagen. Den nya progressionen borjar, nar

inkonlstprocenten ar storre an 10%, och bestar i en f5rhujning av

skatten lTIed visst procenttal, SO~ll progressivt stigee till 50 %, da

inkolTIstprocenten til' lika 111ed 150 % eller darover. Den normala

skatteskalan skulle stanna vid 40 %, lnen den fares salunda uptJ till

60 ~~.

Detta HI' salunda innehallet i de forslag till skaepning av bolagens

heskattning, SOln bar foreligga. En krilik av dessa forsIng lnaste i

fraillsta rUl11met rikta sig nlot den forestallning, SOln uppenbarligen

heharskar skattelagstiftaren angaende bol;lgens ekonorili. Det ar

tydligt - man kan Jusa det litet. enlellan i Inotiver'ingen '- att

skattelagstiftaren bar den uppfattningen, att hela vinsten ar disponi

bel for utdelning. Det reSOne111ang, SOin fores, synes ulga fran, att

onl bolaget' icke delar ut vinsten utan res'erverar den, bolaget gor

detta for att darigenolll l?ndgA skatt. Lagstiftaren behHrskas ty"dligen

av den popul~ira ekonolniska forestallningen, att na1' ett bolag gjort

en vinst, bolaget stoppar in den i ett kass'asl{ap oeh att vinsten lig

gel' dar i kontanta pengar, som bara behova plockas franl, nar Iuan

onskar anvtinda delll for det ena eller andra andarrlAlet. Med den

uppfattningen kan 111an givetvis ieke se nagot hinder for att staten

kan ta for sig hur nlycket SOln heIst av vinsten. Detta ar faktiskt

den askadning, sonl [ir radande in0111 vida politiska kretsar. Det,sak

nas h~ir oeh saknas speciellt i regeringens proposition en bestamd

krinsla for att bakonl bolaget star ett producerande foretag Bled be

stHn1da kr'av pfl kapital for {orela-gets fOl'tgang och utveekling ocb

{oretagets d r'i ft. I verkligheten ar - jag·'bebover icke tala om det

for' ekononlisktsakkunniga per~oner, SOin sta Initt i aff~irslivet - i
verkligheten iiI' fondbildning nodvandig. Elt bolag, sonl gar franlat,

rnast.e oka sitt kapital, det kan icke efter behag dela ut eller for

andra and31naJ disponera sina vinstnledeI, utan en betydlig del' av

vinsten l1laste behAllas for foretaget SOlll sadant. Detta ar i alldeles

sar'skild grad falIet, om det gtUler en relativt stor vinst, beroende

dilrpa, att den relat.ivt stora vinsten sallan atnlinstone upptrader utan

i sanlbClnd med en utvidgning av foretaget. Och i tider sonl dessa,

da de' relati va vinstflrna varit nlycket stora, lIa ocksa anspl'Aken pit

kapital varit enornla. De ha varit sa stora, att fastan utdeluingen nog
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hojts, 11a, SOlll jag snart skall narnlare visa, Hktieagarna i regel fatt

siltta till 11lera for alt under"hulla foretagen, an de f<itt fran fOl etagen,

trots det att det resel'verats betydande vinsler far bolagen. Den
okade fondbildniilgen har alltsa icke riickt till for att tillfredssUilla
bolagens kapitalbebov, utan nktieagarna ha fAtt satsa OUpphOl'ligt
genonl nyte(·kuing, oeh dessa nyteckningar ga upp till kolossala be
Jo~p~ I alhnanhet kan Ulan sfiga, att under nuvarande p"eriod av
sattningen till bolagens fondbildning varit starst i boIag med III erin

kom~t. Onl denna nleriJlkonlst uppkonl1nit., di-irfor att bolaget f01"ut
haft dflliga aI', dl-t iir naturliglvis en fondbildning sarskilt nodvandig,
ty under daliga ar hal' l1lan icke kunnat gOra tillracklig avskrivning,
och aUt, S0111 legat efler, nH\ste holaget ersatta, nar det far storre
vinst. I de fall, dA foretagen utvidgat sig, fir en fondering av vinst
Inedel nudvandig for att 1110tsvara denna utveckling av foretagen. Jag
tror, att om man skulle llndel~soka saken statistiskt, skulle lllan

konl11la till det resultat, att boJag;, so 111 haft Inerinko111st, 'i det hela
varit i storre belloy av fondering an i norinala fall· pa de barla grun
der, jag nu anfor"t. Det fijrefa}!er, sonl oln skattelagstiftal~en liksonl
skull~ forarga sig ovel~ att avsattningarna av krigskonjunktllrvinster
varit sa stora, att foretagen blivit nagot helt annat, an de forut varit,

oeh att dessa avsattningar icke inskrHnkt sig till vanlig kOllsolidel"jng.
Det fir att se bort fran de yttre onlstandigheter, under vilka bela den
utveckling, SOln jag talat onl, agt rum och sonl i sjalva verket inne
bara en fullstandig ekOn0111isk ornvalvning. Denna onlv~ilvning fordrar
en mytket stark okning av bolngens kapitalstyrka.

Om vi ett ogonhlick se pa bur stor fondel~ingen inonl. bolagen
varit, finna vi av den fOI~stnH,lnflda kungl. propositionen, att fonderingen
av vinstmedel varit 'l1lyeket befydande. Den utgjorde 9,7 nlillioner
kr. 19 15, 61,7 rnill ioner 191 6 0 Ch 1() 4,8 Inill ioner 19 17 eller t ill saIn

ITI.ans 236,3 nlillioner kr. Det aI', vad son) gatt till aktiekapitalet.
Dessutom tillkolDlner det, SOin gatt till reservfonder oeh andl"a re

serveI', vilket Bog til"" nagot liknande eller nlera. Vi skola kOllllllU ihag,
att bela nlerinkornsten enligt 1!.) 17 aI'S taxering utgjopde 656,5 lllillio
ner kr. Av det tog staten i krigskonjllnk~ul'skatt 184 111il1ioner. Det
stod salunda kvar 472,5 millioner rilr ovriga skatter, for aktieiigarna
oeh for f{)retagen. Av vad sonl Aterstar, sedan sanltliga skaiter bli
vit bt)talda, ha fOI~etag'en saker'ligen tagit i ansprak den vida over

vagande delen. Deuna starka fondering av bolagens vinstllledel under
7
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krigskonjunkturen hal' varit till synnerligen stor nytta. De, som haft led
ningen av de svenska aktiebolagen, ha lagt i dagen en kansla for
foretagets betydelse SOln sadant, en kansla for betydelsen av det pro
duktiva arbetet oeh dess framgang under dessa tideI', som ur natio~

nalekonomisk synpunkt varit nlyeket gladjande. Den svenska indu
strien led fore kriget av en betanklig kapitalsvaghet. Detta torde for
herrarna 'i allmanhet vara bekant, sarskilt for herrar bankman torde
det vara en nlyeket kand sake Man kan ocksa i vissa fall statistiskt
visa upp, att foretagen tidigare varit illa utrustade. Det galler ex
empelvis vara skofabriker. I detta forhallande bar under krigsaren
skett ~en vasentlig fOrandring till net. battre. De svenska bolagen stlt
utrustade med en helt annan kapitalstyrka, sonl battre lTIotsvarar de
krav, v~lka stallas pit foretagen. Under, denna utveekling hal' det
oeksa varit mojligt att omorganisera foretagen, att sammansla clem oeh
pa det hela taget ordna, produktionen, som forut val' sondersplittrad,
i storre oeb organiskt salnmanbangande foretag, som kunna taga upp
konkurrensen med utlandet oeh battre fylla de ansprak, sonl, man
kan stalla pa den nationella produktionen. Bestanlda positiva vinster
ha sa1unda kommit hela det svenska naringsiivet till godo. .

Man kan fraga: Vad fir det da, som gjort, att kapitalbehovet sti
git sa oerbort, ar det ieke konstlade forhallanden? Nej, det ar fullt
naturliga forhAllanden, namligen den aliinanna onllaggning, som agt
rum inonl det ekonolniska livet, oeh i forsta runlmet naturligtvis
penningvnrdets fall. Nar penningvardet gar ner till en tredjedel
av vad det varit, ar det tydligt, att behovet av kapital skall stiga
till', tre ganger' det gamla, utan att det sker en andring i faretagens
reala utrustning. Men darutover hal' sjalva det reala behovet av ka
pital okats' i synnerhet for v·ara speeiella krigsindustrier. En del ha
visserligen exporterat. varor oeh' fortjanat pengar, men dessa pengar
ligga i utlandet, pa rakningar i mark, dollars eller pund. Det ar
klart, att sadant, kraver enormt akat kapital, for att foretagen skola
halla ute Men det finns ocksa foretag, sonl helt enkelt icke kunna
exportera. Delta ar i stor utstrackning fallet nled bela den norr
landska travaruindustrien. Om dell icke viII satta sina arbetare pa
bar baeke, nlaste den producera pa lager. Att lagra travaror under
aratal kraver en oerhord kapitalstyrka, och foretagen maste tillgodose
detta kapitalbehov. Sedan komlner det till andra onlstandigbeter~

Foretagen kunna ofta ieke inlportera maskiner och dylikt' utan att be-
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tala dessa kontant hlngt i forvag. I basta fall I fa de In dem, men
dA ha de i alIa fall legat ute lned kapital ganska lange.

Vidare tillkommer det, att bela omvulvningen under kriget nod
vandiggjort en djupgaende ombildning av industrien. Det stalles helt
nya uppgifter for densanlma. Den maste skaffa sig nya raamnen i
stallet for den1, som luan inte kan fa in, den maste anvanda nya
proeesser. Det fordras nytt kapital for att industrien skull kunna pa
sa satt ll10dernisera sig. Detta ha bolagen visst icke gjort for att
pa nagot satt bekalnpa de allmanna intressena, utan det ar gjort i
det produktiva arbetets intresse oeb hela den nationella ekonomiens
intr~sse. Det tyeks ibland rada den forestallningen, att de stora
vinsterna fortjanats, in~an kapitalokningen gjordes, men det ar ett
grunt satt att se pa denna sak, vilket samlnanhanger med den po
pulara forestallningen om bolagens ekononli. Man tanker sig, att
vinsten intjanats oeh ligger i kont.anta pengar, llar bokslutet ar far
digt. 8a hal' det icke gatt till, utan for att fortjana stora kapital
hal' n1an fAlt lana stora kapital. Sedan ha vinstnledlen oupphorligt
satts in i foretagen, oeh nar aret ~r slut, ha dessa bolag i regel ieke
ett enda ore kvar av alIa sina vinstmedeI, utan dessa ~tro ahsorbe
rade av foretagen. Detta HI'" det typiska fallet, oeh det ar nodvan
digt att sa sker; ty om del. ieke reserverats nagra medel, hade det
ieke varit lnojligt att driva upp vinsterna, oeh forst nar ett bolag
kan skaffa sig stora vinster och satter in dem i foretaget, forst da
kan bolaget fA kredit i utstraekt grad eller ga till aktieagarna oeh
begara nyteekning. Men om icke bolagen anvant sina vinstmedel pA
det sattet, bade ieke utveeklingen kunnat fortga. Jag viII d~rmed

ha sokt" kla.rgora for dem, som icke tankt sig in i saken, att vinsten
ieke kOlnmer till stand, nar bokslutet gores upp, utan ~ntjanas fOfut
oeh investeras suceessivt. - De bolag, som ba storsta vinsten, lla det
storsta behovet av kapital. Aktieagarna 'maste darfor skaffa merlel
till nyteekning oeh detta till storre belopp, an de sjalva fatt i utdel
ning. "In SUlllma ha aktieagarna betalat industrien n1anga ganger om
mera, an industrien betalat aktieagarna~ Utdelningen hal' inskrankts.
De, sonl haft ledningen, ha som sagt Adagalagt star]{ aterhallsambet.
i fraga onl disposition av vinsten, de ha haft en kansla av foretagets
betydelse. Det ar visst ieke· alltid, som svenska foretags .Iedning for
tjanat. detta berom. Ga vi tillbaka till uldre tider, skola vi finna
helt andra forhAllanden, som i betanklig onlfattning varit radande bar'
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i landet. En stoI" del av vara gentila famiJjebolag ha lidit darav,

att fanliljens medlenllnar velat 11a utdelning for att fa en arlig in
kOlnst. 'De ha icke haft intresse ~or foretllget eller des5 tekniska
utrustning, och arbetarho~tiiderna ha Yarit u~la. Sa hal' det i stOl'
skala fortgatt under 1800-tnlet. Men den nuvarande ledningen av
den svenska industrien hal' ett hell annat intresse for de produkt.iva
foretagen SOln sadana, oeh for denna ledning fur i regel den enskilda
aktieiigarens intresse stc1 tiIlbtlka. Del 3r", nationellt sett, en forde],
oeh de, som tiro intrpsserade for ekononlisk deillokrati, nla~te balsa
detta nled gladje. Det ,finns natuI~ligt vis ockscl nu aktieiigare, SOlll
fOI~nanlligast se pa utdelningen. Det hander, att de upptrada pa en
bo]agsslarnl11a oeh avtvinga bolaget st{jrre utdeJning, an SOlll Ur lalnp
ligt, l1len i regel hallas de t.illlJaka. Staten handfar sOln denna sutnre
klass av aktieagare. Den spr bara, att <.let finns sa oeh sa stor
vinst, oeh vill taga f()r sig d~irav utan att tanka pit .sjHlva foretaget.
Men delta fir att ata pa sitt kapital. . Om staten tar ut stol~re delen
av vinsten, tar den de llledel, SOin skulle anv-andas fOI~ foretagets
utveckling. Det aT faktiskt att I,eva pA kapita let, oeh det til" precis
sonl en enskild person, vilken hal" 111ycket p~ngar, gor, om han dl~3r

ut del'n l1r foretaget for att leva upp den1 utan att tanka pa att. han
hal' skyldighet att behalla dessa pengar i ~itt foretClg. Det finns n:\
,gonting, .. SOln betel" ekOn0111isk ~kyldighet for elt foretags agare. Det
kan strida mot g3nln1aldag~ liberal askadning, son1 sager, alt aktie
agarna kunna gora, vad de vilja med sina pengar, 111en man nUlste
5e pa forhallalldena sorialekononJiskt. Detta ar nagot, son1 staten
bor taga fasta pit ocll' soka understodja i stiU]et fur att goragallande
en lllotsatt synpunkt.

Onl lIlan tror, ut.t del Jigger kontanf a pengar i bolngens l{a~sa

skap, kan man ieke fOl"esfnlla sig, att det fir svart for ett bolag att
betala skatt, men om vinsten oupphorligt, sonl den Uppkollllller, jn

ve~teras i foretaget, fir det naturliglvis ytterst sv[u·t for bolaget att
betala sk(ltt. Hur skall det ga tillvHga? OIn bolaget. gor Jika stora
vin~ter S0l11 forut, kan del. visserligen tuga av arets vinst oell heta.Ja
'krigskonj unkt urskatt, nlell dfl, kan fOl'eta~.et icke ut\reckla. sig vidare
det aret. Oin de goda konj unkt llrerna itro slut for bolaget eller anI

(let icke far in de pengar, sonl det har att fordra i u1l3ndet, kan
det 'icke betala. Dfl har Ilolaget icke a.nnat aft gora an att ga till
banken och lana for at l belafa sk(ltt e11er skrida till en nyerl1ission.
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Det har t.. o. ID. forekonlIllitnyelnissioner for utdelning; och detta hehover

icke i och for sig vara osunt, 0111 hela yillsten ]jgger'bunden i utlandet.

Men hur skall det ga nled vart nHrin'gsliv, on1 staten skall tuga

ut hundratais Inillioner i 1{rigskonjunktul'3katt, sonl bolagen 111uste

lana i bankerna? Skattebetalningel1 har vfdlat svarigheter i ar, 111en

den k0111111er att vltlla [inDu st(jrre svarlghetee 1919 och 1920. Den

krigskonjunkturskatt, son} skall betalas 1919, bIir Inycket hog, iiven

0111 icke nagon skarpning gores, o("h betaInndet av skatt under de
konjunkturer, son1 bli radande 1919, kOJ1l1TIer att heredaall\TarsanJ

Blare svarigheter, an 111an kan ana. Man vet itke, vad 111an gi)f, niir

111an lagger pft sadana skatter. Det. kau hUnda, att 1113n ~lstadkolnlller

nlycket svara rubhningar for en del foretag, och det iiI' ingalunda

uteslutet, at t det blir sa svara ruhbningar, ati en allrlliin kl'is upp

star. Jag viII stlga, ali delta kan bli fallet redan uled den beskatt

ning, son1 vi nu ha, och hur det skall ga" dft skatten yttel'ligare skUr

pes, heho,vel' jag icke vidare antyda. I vatje fall HI' det jtl Idart,

att on1 bolaget itke far behcllla nagon nanlIlv[lrd del eller tillrlicklig

del av sina vinster for den utvidgning, S0111 kraves, blir utvidgnillgen

111indre, an den eljest skulle blivit. Dft blir det icke IllOjligt att f,'}]ja

IDeu de krav, S0111 forefinnas. och kanske foretaget 111asle nedHiggas

e]]er inskrankas. Det blir arbetsloshet, dtirfor alt bolagen icke kllnna

taga sft start anial arbeta.re, .son1 de annal'S skulle kunna sysselsntta.

Nu kan 111an fraga, varfnr bolagen hehova utvidga sig, nilr det

iir sa ont onl kapital. Jag vill dA erinra, att krjget llledlort, att en

del industrier 111ast inskranka sin drift, 1. ex. textilindustrien. Dar

111ed uppstae det problenlet, vad ll1all skall gora IDed de arbetare,

son1 harigen0111 bli arbetsIosa. I viss ll1an kUl1nu de nlahanda bere

das sysselsattning inoll1 jordbruket, 111en i ovrigt kan 1113n icke gura

annat ~in igangsfitta nya industrier. Det galler att skapa sadana fa

retag, S0111 kUhna leva under' nuvarancle forhullanden. Salunda, varje

ulujlighet, SOUl oppnar sig till lonande sysselsatlning for arbetarna,

1113-ste utnyttjas, det ligger i hela Iandets intresse. FOrSUnll1lar Blan

det, sta vi infar en arbetsloshet, sonl vi icke kunna klara. Onl vi

nu ga igen0111 den svenska indu~trien, skola vi £nna, at t det under

kriget skapats nya furetag, sonl sys~elsatta tusentals arbetare. Det

ar Val" raddning, annal'S skulle vi redan nu statt infor en arbetslos

het, SO111 berett ass oHndliga svarigheter. Det bar Ulan tanka pa,

innan 111an alldeles fardonler bolngens stra,vande att skaffa sig kapi-
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tal for sina foretag. FA vi en overdriven beskat.tning, kan kapital
kraften sa forsvagas, att foretagen icke kunna drivas langre. Det
sages, att man kan lana °i bankerna. Det ar icke sa 0 sakert. Hal'
man med starka sl{atter sa beskurit vinsterna, SOln del nu ar fraga
om, ar bolagens formaga att lana pengar oeksA begransad, oeh moj
ligheten atl fa mera pengar kan man da icke rakna lned. Jag menar
darfor, att det Ur ett nationellt ekonolniskt intresse av vital natur,
att vara foretags kapitalstyrka utvecklas, oeh detta intresse fir speci
ellt ett arbetarintresse. Det ar ett arbetarintresse, att just sadana
foretag, sonl kunna utvecklas, fA nodig styrka. Jag tror icke, att
arbetarna ba Dagot storre intresse Un att bli fullt sysselsatta. Det
ar klart, att icke blott bolagens kapitalkraft forsvagas genom den be
skattning, som bar foreslAs, utan lusten till foretag forsvinner, dfl
vinstchancBrna aro borta lnen forlustchancerna kvar. Salunda for
hindras initiativ. De stora emissionsfirmorna borja redan vagra att
taga nya uppslag i betraktande. Redan det, att skatteforsl.3gen kom
mit fraIn, verkar forlamande; aven om de icke bifallas. Det ekono
llliska livet fordrar en viss grad av rattssakerhet. Pa ett olnrAde,
namligen i fraga om vattenkraftens tillgodogorande, hal' arets riksdag
haft anledning att egna denna fraga en ingaende uppn1arksamhet.
Meningarna firo delade, huruvida 11lan darvidlag kon111lit tillraekligt
langt, en bit har man ju aiitid gatt. Men vad ar alIt sadant arbete
for trJTggad besittningsratt vart, Oin det blir sadana skattelagar, SOlll
nu foreslas, eller ifall skattt)lagstiftningen bestandigt skall utgora ett
sadant hot lnot all aganderatt, SOln den for narvarande faktiskt ar?
Det ar belt enkelt nod vandigt att fa en viss stabilitet aven pi! beskatt..
ningens omrade. Jag viII ytterligare betona, att jag icke ser denna
sal\: fran synpunkten av DagOn skillnad i intressen mellan den -ella
folkgruppen oeh den andra. Det fir snarare en skillnad lllellan langa
oeh kQrla syften i ekonolnisk politik, SOln skiljer 111in uppfattning fi~fln den
nu ~tirskande skattepolitiken. Det later sa bra, att staten skall ta for
sig av de millionvinster, som nu samlats upp. Onl ett par Ar skall
det visa sig, att staten tagit mera, an den hal' gladje av, Inera an
na.ringslivet tal utan att skadas, oeh annu Hingre fram skall nlan
finna, att 0111 det icke skapas storre trygghet for n~iringslivet, Hinder
det.ta till skada for hela folket gemensan1t.

Till sist viII jag papeka, att aktieagarnas rin1liga ktav pa rattvisa
forbises, darfor att lnan glomnler, att bolaget ar en sammanslutning
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Inellan enskilda, vilka ytterst fA bara den beskattning, som gar ut
over bolagen. Progressionen for stora bolag har jag redan vidrort,
oeh jag viII ytterligare understryka, att en progression ined Inerin
komstens absoluta storlek upp till 40 %gar mest ut over aktieagarna.
Om ett bolag, som hal' en viss me~"inkomst, skall betala 40 %i skatt,
gar dettaut ieke blott over foretaget utan i framsta rumnlet over
aktieagarna. Den 110dvandigaste avsattning kommer att goras av bo
laget, oeh det ar da ieke sakert, att resten raeker till rimlig utdel
ning. Kanske ingenting blir kvar for aktieagarna. Det anfores i den
kung!. propositionen som exempel, att ett bolag hal' 20 millioner
kronors kapital oeh en vinst pa 2 millioner kr. Antag, att hela
denna vinst ar 11lervinst. Det blir da ett samlat skattebelopp av drygt
1 million kr., oeb bolaget kan sannolikt ieke dela ut ett enda ore
till aktieagarna. Hel~ beskattningen gar salunda ut over denl, aven
on1 det ar akt.ieagare, SOlIl sitta i S111a ekonomiska forhallanden.
Detta galler anda ett fall, da krigskonjunkturskatten stannar vid 40 %.
En skatt, som gar ut over bolagen, fordelar sig ieke janlnt over bo

laget~ hela inkomst utan traffar i franlsta runlmet den del av inkoms
ten, SOln eljest skulle ha utdelats. Detta ar nagot, som vara nuva

rande skattelagstiftare :6~rt tanka pa.
HHrnled .hal' jag avslutat min detaljkritik av forslaget, oeh jag

viII endast tillfoga nagra generella anmarkningar. Det hal' under
krigsaren varit pa modet att beskatta Inerinkomsten. Den ta.nken upp
kOIll, da det gjordes en del »osunda krigsvinster ll , sasonl bevillnings
utskottet karakteriserat dessa vinster, eller s. k. gulasehvinster, oeh det
iiI' en rirnlig tanke att klamnla at deln. Men man hal' utstraekt denna
tanke till att galla hela det produktiva liver och dA komnlit till de
konsekvenser, SOln hal' foreligga. Nu til' det tid ait allvarsamt over
vaga, huruvida beskattningen av 1·neri1~kolnste'r> ar riktig eller Oin ieke .
en likfornlig beskaitning av all inkolnst ar en sundare prineip, S0111

lllan bar aterga till. Alla manniskor skulle erkanna, att det senare
yore det riktiga, Oln saken franlstalldes pa annat s~itt. Ifall vi prin
eipiellt forklara, att alla inkonlster skola beskattas efter en viss skala
nlen att d~irvid skola atnj utas valdiga skattefria avdrag av denl, sonl
fore 1914 haft stora inkolllster, da skulle val' oeh en fraga: Varfor
skola dessa, sonl redan forut voro millionarer eller· i varje fall sutto
filed mycket goda inkonlster, bli sarskilt gynnade? Om man skrivit
skattelagen sa, skulle det blivit en storm just fran denlokratiskt hAll.
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Men det ar precis salllllla reala innehiill den nuvarande krigskon-

.junkturskattelagen!

Det fir orilnligt ati taga ut ett visst datull1 i histo1'ien och dar

satta en grHnslinje och lata dem, sonl dA voro gynnsalnt st:111da, for

alla ar franlut bli gynnade franlfor andra. Det borde yara tvartonl, ty

de fOl'etag, sonl ha va.xtkraft, sonl skola Ieda ocb bara upp den

fra[lltida utvecklingen, borde viiI snarast s~lrskilt gynnas. Den vag,
som II1Ull nn slagit in pa, bereder dessa foretag de aIIr::l storsta svf\rig

heter, meuan de gauIIa, stillastaende foretagen skonas. Det ar nA~

gonting l{inesiskt i att pft detta satt hilda en sarskild kast av privi

legierade. Det ar. i sjiiIva verket ett nytt fraIse, SOln Val' denlokrati

stUI' .i begrepp att skapa nled sin skattepolitik, nanl1igen ett fraIse av

denl, sonl fore 1914 voro val situerade. Vi 111<lste inrikta skattepo

litiken pa att avskriva bela denna nlel'in"ko111stnletod ocb overga till

. den ganl]a Iil{fornligheten. Forogonblicket torde det vara det entIa

riktiga att yr]{a avs]ng pA alIa tre forslagell bade i avseende pa for

andringen av bolagens beskattning, sonl jag forst talade 0111, och 111ed

avseende pa krigskonjunkturskatten.

DA sages, att budgeten har sa sto1'a behov, att·· 111a11 111aste skafra

pengar. Det lnaste betecknas SOlll syljnel'ligen oHil11pligt, att ell sa

dan. 1110tivering lagges till grund for ett heslut om nlycket viktiga

skatteforandringar, vilka pit det mest. allvarliga salt ingripa i det eko
nOllliska livet, utan en <1tnlinstone nagot tillforlitlig utredning 0111 att

medel vel'kligen behovas. Att den utredningen uflovas, forst sedan

beslutel til' fattat, fir icke ett riktigt tillvagagangssatt, och jag be

tvivlar, att eli sadan ordning for fragornas behandling skulle accep

teras i nagot anllat parlanlent.

flittills harman faktiskt i allnlunhet raknat skatterHas av kastning

alJdeIes fur lagt. 1\1:en aven 0111 det skulle vara sa, att en finanskalkyl

skulle visa, att det ar all sannolikhet for att det blie en brist, anser

jag icke nodvHndigt att genom skatter tacka vartenda ore av dessa ut

gifter. Det hal' ll1an enlellertid gjort l11ed de forslag, som hal' franllagts.

Sa hal' ingen annan europeislc stat forfa1'i1. Holland, sonl skott sin

finan~politik pa fornuftigt satt, ~llaste rakna llled en alnortering pa 40
aI', alltsa till 1958, av vissa skatter, sonl skola tacka krigstidsskulder.

Darfor vore det icke orilnligt, om aven vi asanlkade oss en krigstids

skuld, sonl vi bleve i stand att framdeles betala. GIn staten upp

toge Ian for ifragavarande extraordiniira utgifter, skulle ·dessa Inedel
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tagas' av personer, sonl ha sadana ntt avsta. Och det &1' battre an

att tvinga skatter av folk, sonl ha svart att avsta deln.

Men aUra bast til" att iakttaga striing spal'saillhet. Jag hade [iran

att infor denna forening hulla ett foredra.g vid riksdagens borjan, vari

jag betonade vikten harav, Iuell savitt det be1'ott pa riksdagen, hal'

detta onske111<11 icke genonlforts~ utan tva1'tolll synes riksdagen bara

ha velat oka utgifterna utan tanke pa nagon sparsanlhet. I sjHlva

verket ha, enligt Inin 111ening utgifterna nu stigit till sudan hojd, att

ll1an icke kan betala denl utan gen0111 en inflation av valutan. Riks

banken trycker ll1era sedlar och betalar pit det viset, vilket llledfor en

ytterligare utarnlning av de folklager, som ha nagot sa n~lr fasta in

kOln~ter. Det ar en indirekt beskattning i sta1'kaste forn1, och det

ar dit lllan drivs genoin alt gora utgifter, son1 overstiga de 111edel,

vilka kunna stullas till statens forfogande. Det yore nlycket viktigare

att str~ingt inrikta den alln1tinna uppnl~irksanlheten pa nOdvtlndigheten

av sparsa111het an att soka gen0111 drastiska beskattningsatgarder fa

fratn nledel for tackande av dessa utgifter, en ttickning, S0l11 i sjtilva

verket ~inda icke kan ske. Det ar for att i den lUan det annu i
denna sista stund av riksdagen ~ir 1110jligt vacka tanken pa en slurl'e

sundhet i bela den nalionella finanspolitiken jag velat fora franl

denna saIL

Harefter yttrade sig:

Grosshandlaren E. P. W. Roing: Herr ordforande, mina herrar!

Tyva.rr val' jag forhindrad att ahora forsta delen av 11lin hogt arade

van professor Cassels foredrag, elnedan jag sonl nledlem av bevillnings

utskottet deltagit i dess arbete anda till kl. 7 i aft9n, cIA utskott.et

vid behandlingen av de foreliggande skattepropositionerna icke endast

fattade .definitiva beslut utan aven justerade sina beta-nkanden, sa att

dessa i lllorgon inko111n1a pa kan1ral'naS bord och forekolunlu till be

handling i riksdagen redan nilsta torsdag. Darfor ar det nl0jligt, att

jag i ll1itt anforancle komluer att upprepa. ett och annat, sonl redan

blivit sagt. Anledningen, varfor jag redan nu begart ordet, ar nUrlnast

den, att jag i en punkt fir av annan asikt an professor Cassel, och

dA J110jligen den talrikt fOJ'sanllade publiken till fullo delar de asikter,

, sonl professor Cassel franlfort, kan det icke skada, 0111 en person, som

i atlninstone ett avseende hal' en annan uppfattning an ban, upptrader
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for at! diskussionen sedernlera lnttare ska.ll komma i gang. Den del av
professor Cassels anforande, som jag icke kan gilla, ar den sista delen av
hans foredrag, nar han gor gallande, att forhallandena aro sadana i
Sverige, att riksdagen for narvarande icke behover tanka pa att palagga
det svenska folket nya oell okade skatter for att fa budgeten att ga ihop.
Jag skulle vara .glad, onl jag kunde se forhflllandena sa pass opti
111istiskt sonl professor Cassel, men om han haft tillfalle att taga del av
den kungl. proposition, sam kom kanlrarna tillhanda i dag pa middagen,
i vilken proposition finansministern fralnlagger nya i.nkoillstberakningar,
sa t1'or jag nag, att aven professor Cassel i ett elle1' annat hanseende
lnaste justera sin uppfattning. Oln riksdagen icke, innan den avslutar
sitt arbete, beslutar nya skatter, som nasta AI' komma att inbringa eft
belopp av i runt tal 60 millioner kr., sa a1' det, herr ordforande, lnin
bestamda uppfattning, savida ieke alldeles oforutsedda onlstandigh~ter

intraffa, att icke alIa de hal, sonl finnas i budgeten, kOlllma att. bliva
tillla.p pta. Det ar att Inarka, att statens inkoillster ilro sa sangviniskt
beraknade, att t. ex. tullinedlen for J919 upptagits till 70 nlillioner
kr., trots att de, om jag icke missnlinner Illig, under 1917 endast
inbringade nagot mer an 40 millioner kr., oeb de statistiska sifttrorna

for de fyra forsta Inanaderna i ill' visa en ratt avsevard ytterligare
nedgang. Det fir salunda mycket 1110jligt; att denna siffra Ined ett eller
annat to-tal nlillioner kr. ar for hogt beraknad. Aven om den lyckan
skulle handa Inanskligheten, att vHrldskriget snart nog tar slut, komma
antagligen foljderna av freden forst alt verka langt efter ar 1919, ocb
aven Oln sa lyckligt skulle vara, att vi finge in tillraekliga kvantiteter
av en nlassa varor, sonl for folknaringen aro oavvisligen nodvandiga,
SaSOlll spannmal, mjol etc., vilka artiklar fore varldskriget voro asatta
tullar, sa ar jag overty'gad oln, att val' oeh en inom regering oeh rik~

dag nodgas, lat vara under protester fran vissa hall, nledverka till
att dessa varbr under hela 1919 fortfarande komma att forbli tullfria,
sa att dessa nodvandighetsartiklar kunna tillbandahallas de breda lag
ren i samhallet till ett sa billigt pris' sonl 11lOjligt. Vidare torde for
att naJllna ett annat exenlpel inko111sterna for 191 9 av tull och skatt
pel tobak i den kung!. propositionen vara sangviniskt beraknade. Det
beror pa aI'll en inlport av tobak kommer till stand, om monopolet
under 1919 kan uppehaJla driften i sina fabriker, oeh i annat fall far
staten ej nagon namnvard inkornst av denna bantering. I manga ban
seenden nodgas regering och riksdag - och jag klandrar dem icke
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darfor - gora dessa inkomstberakningar sangviniska, lTIen trots att i
al' sa ar forhal1andet, finnes det faktiskt ett hal i budgeten pa i runt
tal 60 nlillioner kr., som det enligt lnitt formenande tillkonlmer 1918
ars riksdag att tappa till. Det ar rorande denna sak, sonl jag hal'
en annan asikt, an den professor Cassel utvecklat under den del at'
sitt foredrag, som jag val' i tillfalle att ahora. For ovrigt gillar jag

till fullo hans uppfattning, och jag forutsatter, efter vissa artiklar i
dagspressen av hononl, att jag icke bar nagon anledning att taga av
stand fran vad han yttrade under forsta delen av sitt foredrag, viIken

del, enligt vael jag erfarit av en av I1lina narvarande vanner, huvud
sakligen utgjorde en kritik over det satt, SOln regeringen foreslagit,

att de 60 Inillioner kr. skulle ·uttagas. Och avell jag maste silga, att

dessa forslag fran regeringens sida enligt min bestanlda uppfattning
icke aro tillfredsstallande, ty jag kan icke finna, att desamlna aro

overensstaJllnlande 111ed rattvisa och billighet.

PA vad satt anser regeringen, att dessa 60 Inillioner kr. bora ut

tagas av det svenska folket? Jo, enligt regeringsforslaget skola dessa

60 nlillioner kr. uttagas forst och frainst genom en skarpning av krigs

konjunkturskatten, en skarpning upp till 40 % for de stora lnerin

komsterna, yilken skarpning skulle i r~nt tal inbringa 25 millioner kr.,
sault att dessutom de bolag, som ha att betala krigskonjunkturskatt,

skola saval under 1918 S0111 t 919 betala en extra krigskonjunktur

skat.t, sonl i runt. tal beraknas inbringa 35 lnillioner kr. Jag skall
icke vid detta tillfalle yttra nlig om det forstnamnda forslaget, onl en

forh(}jning av krigskonjunktnrskatten upp till 40 % - jag medger, att

lTIan kan rikta den illest berattigade kritik U10t grunderna for den ut

gaende krigskonjunktul'skatten, lllaximigrtinsen l11a sattas vid 32 elle1'
40 %, oeh jag 111edger aven, att den nuvarande krigskonjunktnrskatten
drabbar orattvisare, ju langre vi afHigsna ass fean de ar fore varlds-~

kriget, sonl aro grundlaggande for berakningarna av skatten - utan
jag skall, herr ordforande, huvudsakligen nu sysselsatta nlig llled for
slaget att endast helagga de I bolag Ined extra beskattning, vilka a1'O

llllderkastade krigskonjunktnrskatteforordningens bestaml11elser. Vad
ar detta sOln regel for boIag?· AI' det bolag, sonl ul' skattesynpunkt
ha sti)rre -barkraft an sadana boIag, vilka icke drabbas av krigskon

junk~uJ'skatteforordningen lTIen anda ha lika sto~a inkomster, eller 11a
dessa boIag, som man viII beskatta extra, icke gjol't salnma sanlballs

nyttiga insats under kriget sam de manga stora bolag, vilka redan
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fore 'kriget haft hogst betydande inkoIl1ster 111en ej fatt desau1nla

okade? Den foreslagna skatten drabbar hardast de foretag, som gjort

den storsta insatsen for landet under de krisal', SOlT1 vi geno111levat.

Det ar visserligen i regel bolag, som forfjanat 11lycket penningar och

givit tiUfredsstallande eller Inycket hoga dividender till sina aktieagare,

men dessa bolag ba ocksa vagat nagonting, de ha statt stora riskee

ocb skapat en' okad produktion under varldskriget oell darigen0111

herett arbetstillfallen for tusentals arhetare ocb hindl'at arbetsloshetens

henlska spoke att vinna insteg i nlanga svenska hen1. .

Det a1' saledes ofta foretag, SOin en~idigt drabbas av den foreslagna

skatten, bolag, 1110t vilka vi ha anledning hysa tacksanlbet for att de

skapat nya industrier och utbyggt sina fabriker under kristiden. Det
~ir forst oeh frarnst dessa foretag, som skola drabbas av denna extra

beskattning pa 35 rnillioner kr., 1118n cHirenlot skola icke dessa n1anga

stora, rika foretag beskattas extra 11led ett enda ore, vilka redan fore

varldskriget Hinlnade sina iigare sanlnla stora vinster som under vaTlds

kriget ll1e11 SOlll icke velat sta nagra risker genoll1 utvidgningae. Delta

kan icke vara raltvist. AI' det nagot kapital, son1 skall beskattas har
dare, sa bor det viiI vara - om jag fell" anvanda ett kanske icke fullt

korrekt nttryck - det sovand~, det doda kapitalet och icke det ska

pande, det Ievanden ViII man skipa rattvisa, sa bor nlan darfor IHgga

skatten sa, att den drabbar alIa de stora fornlogenheterna och stora

inkonlsterna lika i fol"hallande till sin storIe1\:. I detta salnn1anhang

fAr 111an ej gl0l11nla, att de olika regeringarna under denlla kristid

mangen gang va.nt. sig till olika boIag HIed anhalJan, att dessa 111fltte

bjalpa staten i det 11odltige, son1 uppstatt till foljd av varldskriget,

gen0l11 att upptaga en ny tillver~ning eller utbygga sina fabriker, trots

att riskerna for industrien i fraga 3,1'0 stora och utsikterna till vinst

tvivelaktiga. Sa ar fallet lned sulfitspritindustrien for att nalnna elt

exelnpel. Landet saknar tillforsel av benzin och andra hrannoljor,

och det ar darfor ett stort statsintresse, att cellulosaindustrien i storsta

lTIojliga utstrHckning utvidgar till verkningen av sulfitsprit. Det val'

icke nagon lockande affar for industrien, allra heIst SOin det darigeno11l

uppstar stora svarigbeter for denSal1llUa att kunna forsalja den ovel'

produktion av cellulosa, sonl samtidigt uppstar. Me'n indnstrien staUde

sig beredd att ga regeringen till 111utes under forutsattning, att rege

rhlgen asatte sulfitspriten ett sadant pris, att kostnaderna for fabl'i

kernas utvidgning skulle kunna avskrivas under en kort tid och tilI-
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verkningen dessuto1l1 lan1riade skalig vinst pa det i foretagen nedlagda
kapitalet. Man gjorde cia upp kalkyler over kostnaderna fur uthyggan
det av fabrikerna sanlt fOl:drade ett visst pris, sa att en vinst skulle
uppsta, SOin mojliggjorde for industrien att under en kOl't tid avskriva
hyggnadskostnaderna och dessutorn erhiUla skulig utdelning. Pa grundval
av dessa berakningar uppgjordes ett avtal med staten, 111en sederlnera
ovet'raskas industrien rned ett skatteforsJag, val'S antagande skulle
kullk;,~ta ana gjorda beriikningar, och en stor del av vinsten, son1 skllile
nnviindas till beraknade avskrivningar, llHlste i stallet anvHndas till be
t.aIning av en ny extra skatt. Och det aI', nlina herlrar, icke blott i
delta fall, som en regering hal'. vant sig till en industri nled begaran,
att densamn1a skall stit det allmanna till tjanst 111ed okad prod uktion.
Jag kan icke finna, att det ar ratt att for dylika bolag infora en extra
beskattning. Det tilIkoll1111er oss naringsidkare att utan nagot SOIn

heIst knot bara de skattebordor, SOITI det iiI' en oavvislig n{idvHndighet
for staten att pAlagga oss, filen vi ha' ocksa absoJut ratt ntt krava,
alt dessa nya skattebordor lib.!'gas sa, att de fordelas lika pa alla bolag
oeh .j storsta lnt)jliga utstrackning aven pa de ,'enskilda personer, sorTI
ha stora ink0111ster eller en stor fOrnl()genhet.

Ddt gar icke an, nlina herrar, for en person, hur dugande och lard
han an nla vara, att blott studera skattelagstiftningen i de krigforande
}[i,nderna, och onl han darvid finner, att t. ex. i 'fyskland och Eng
land sa och sa hilg skatt ar asat.t alIa boing och enskilda, SOITI hava
en viss 11lerinkomst under kriget, att dar-fill' overfora dessa bestam
melsee i ett nytt svenskt skatteforslag. Han bor dessforinnan soka
besval'a foljande fragor: Vilken fir anledningen till att exelnpelvis i
Tyskland krigskonjunkturskatten utgar pa satt, sonl den gor, och tiro
fol'hallandena i Sverige sadana, att de skatlelagar, som inforts
exelllpel vis i TyskJand eller England, ocksa pa~sa hal' hus oss? I
dessa lander, nar man dar. geno111fort en strang skattelagstiftning,
ant~1r jag, a.tt 111an resonrrat ungefiir pa foljande satta Den storsta
och biista delen av den manli,ga befolknillgen ligger ute vid de olika
frouterna och gor sin stora insats f[lr fosterlandet, nar de offra Iiv
och 3 lIt., vad de aga; men 'hemnla i indllstrierna, pA kontoren, i afl"ars
lokaler'na finns en niindre del av den Inanliga befolkningen, i allnlunhet
H.Jdrp llliin, SOlTI uppehalla det ekonoilliska livet. AI~ det icke dA ratt,
att de senare aven fa gora sitt offer genolll att staten·genorll en hard
beskattning konfiskerar sa gott som bela deras lnerinkomsl? lett
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krigforande land kan Ulan nled all .ratt fora en sadan skattepolitik,
oeh dar kan man franlstalla ett sAdant krav, att n'ur den ena delen
av befolkningen gar sitt offer vid fronterna, iiI' det ieke Iner an ratt,
att den andra delen av den manliga befolkningen gor sitt stora offe.r
i ekonomiska uppoffringar. Men icke passar detta in pit forhallandena
hal' helnma hos oss i vArt neutrala land.

Men, mina herrar, det ar ieke nog, Oin propositionen ~ n:r 448
angaende extra kl'igskonjunkturskatt a'Ys1as av riksdagen. Det fore
ligger aven en" proposition n:r 395, SOin jag antal', att professor
Cassel berort i sitt foredrag, oeh som icke fir sa oskyldig, som luan
skulle kunna tro av en artikel i Dagens nyheter for i dag.
Jag Atminstone hal' onlojligen' eftel' ett ingaende studium av den
propositionen kunnat konlma till elt sadant resultat. Eller tro ni,
nlina herrar, att en finansminister, sonl nleddelar i propositionen, att
bela fragan Oln en reformerad inkomst- oeh formogenhetsskatt ligger
under utredning, tar upp oeh losryeker mitt under utrednillgsarbetet
en detalj oeh forelagger riksdagen densalnma, pa det. att statskassan
skall erhAlla ett sa jamforelsevis ringa belopp som 500,000 eller
750,000 kr.? Nej ingalunda, utan forslaget franllagges for att ilt
fastslagen en viss ny princip, som sedernlera skall goras gallande i
var skattelagstiftning. Huru. orattvist skulle den foreslagna lagsLift
ningen icke drabba vissa akLieagare vid ett bolags upplosning. Antag,
att jag kapt aktier it 100 kr. till ett pris av 300 kr. stycket

l
, vilket

senare be]opp jag sedermera vid bolagets upplosning erb<1ll~r ater.
Hal' jag genonl denna transaktion ~rhaJlit nagon. vinst? Nej, natur
ligtvis icke. Men enligt propositionen skall jag doek i detta fall, Oln
jag far tillbaka 300 kr. per aktie, beraknas ha haft en vinst av 150
kr. per aktie, oeh a detta beloppskall jag sedermera betala skatt.
Jag gor i sa fall en ofantlig forlust, Oln jag placerar nlina tillgangar
i foretag, sonl anses solida och vars aktier darfor sta hogt over pari,
oeh Oin bolaget sedermera upploses. Placerar jag duremot mina till..
gangar i svagare faretag, 'SOlll icke vid bolagets uppH)sning kunna
Himna till fordelning bland aktieagarna ett stal're belopp, an vad som
motsvarar aktiernas parivarde plus 50 %, da drabbas jag ieke av
beskattningen i fraga. En dylik' skatteprincip kan iel\:e vara rattvis.

Jag skulle dock knappast beg~irt ordet i kvall, onl jag icke hade
beslutat Inig for, nar jag giek -hit fran riksdagen, alt, trots det jag ar
gast i eder forening i afton oeh kanske hort noja lllig llled att endast.
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ahora andras inHigg j' 'debatten, stalla till Nationalekonomiska fore-
ningen en vordsam fraga: Onl riksdagen kommer att avs]a de fore
liggande skattepropositionerna, skulle eder forening - som har tillgangar
oeh krafter till sitt forfogande - da ej vilja satta i gang ett upplys
ningsarbete i vara skattefragor, vilka ieke minst under de narmaste
Aren torde kOffill1a att spela en stor roll for vArt ekononliska liv?
On1 Nationalekonomiska foreningen ansage sig kunna tillmotesga en
sadan onskan, sa ar jag overtygad om att foreningen pa ett rnyeket
viktigt omrade skulle gora en synnerligen betydelsefull insats.

l\.dvokaten Erland Lagerlof: Herr ,ordforande, nlina herrar! Vad
jag skulle vilja saga, beror den del av propositionen, som avser skatt
a utdeIning vid bolags upplosning oeb dar det foreslas, att nar ut
delningen gar utover ett visst matt i forhAllande till aktiekapital oeh
reseevfond, den skall beskattas sasom engangsinkomst for det aret.

Det hal' antytts, att nar ett bolag upploses, det vanligen ic.ke
skel~, darfor att verksamheten upphor. Verksamheten fortsattes nam
ligen oftast av ett annat bolag, eventuellt av ett nytt, bildat av' ett
eller flera upplosta. Oeh det har framhallits flera ganger, att dylika
koneentrationer ha en mycket stor uppgift att fylla. Man sammanslAr
ravarutillverkare med organ for varans foradling, foradlingsverk med
foretag for avsattning o. s. v. Icke Ininst for konkurrensen l11ed ut
landet ar denna koncentrering av betydelse. '7i ha sett, att dessa
sammanslutningar· tagit stort omfang icke bIott i de stora kulturlan
derna utan aven bar i landet.. Det hal' oek i utlandet uppstAtt en
siirskild gren inom vetenskapen, sonl sysslar nled dessa koneentra
tionsstravanden. Om vi salunda fa antaga, att det av de fIesta er~

kannes vara nagot gott, nar beslaktade foretag forena sig, skulle jag
vilja nagot inga pa formerna harfor.

Man harsett av de sanlnlanslutningar, sonl agt 'rum, at.t darvid
i allmanbet tillgatt sa, att aktier i flera bolag samnlanforts hos ett
annat bolng, 'vilket sitter sonl moderbolag i forhalIande till de ovriga,
dotterbolagen. Nar det gatt nagra aI', marker lllan olagenheterna av
dessa foriner. Vi ha nlanga bolag i Sverige, som ha 10. it 15 dotter
bolag eller lnera. De ba sftlunda att hAlla lika nlAnga bolagsstalnnlor
oeh va.1ja lika manga styrelser. Vart oeh ett bolag skall avge sty
relseberattelse oeh deklaration oeh hal' att bevaka sina arenden hos
de vanliga taxeringsmyndigheterna oeh hos krigskonjunkturskatte-
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nU111nderna. AlIt detta· kostar ieke Iitet pengar, olntanke oeh· besvar.
Det medfor ocksa andra an storre olagenbeter, att ett bolag hal' lllanga

andra bolag under sig. Jag tror, att revisionerna· i dott.erbolagen bli
Ininure kraftiga oeh palit.liga an revisionerna i moderbolagen. Be
tratTande de forra fa' aktieagarna foga inbliek i rorelsens sl{otsel.

t'ol'hAllandena bolagen enlellan bliva liilt okontrollel'bara. Man fl'estas

att icke hulla sa strang ordning pi! vad sonl bolagen elnellan fir mitt
och ditt ulan blandar det liltt tillsanlmans, vilket innebar en· fara
ieke nlinst for bank- orh kreditvasendet. Dessa ol~igenheter oeh faror

.hava upplnarksanlnlats, oeh de senare aren hal' 111an forsokt fA bort
dubbelfornlerna genolll att upplosa dotterbolagen oeh lAta dem uppga

i nlodel'bolugen.
Nu konlnler en proposition, som i 11langa fall praktiskt taget

kOlnnler atl hindra bolagen att pA detta satt aven till formen sarn

mansluta sig. Det foreslas, att slututdelningen vid likvidation skall
under vissa betingelser beskattas sasonl inkomst. Detta kOlnnler nog

i l1Hlnga fall att 11ledfc}ra Inyeket stora utgifter for al{tie~garna, om

de skola gil under det oketo De ~llra fiesta val skotta bolag ha dolda

reserver.· ·Det flnns bolag, SOln ha bokfol't kapital pa ett par millioner
och. tillgangar varda 20 a 30 InilliotJer. De fa vid upplosningen pa

overskottet en avsevard inkolnstskatt. Dessutom ha de .kanske att

erlagga en a.nnu storre krigskonjunkf.urskatt.. Oeh kOilllnunalskatte

reforlllkomnlitten hal' vidare fores.lagit, att aktieutdelning skall bIl

forenlAI for k0111nlUnalskatt. Salunda skall det kanske befalas bade
inkomstskatt, krigskonjunktufskatt och kOll11nunalskatt. Nog fa vi

erkanna, att detta blir ganska betungande, i synnerhet om den, som

skatten drabbHr, icke av utdelningen haft nagon egentlig vinst utan

endast hiindelsevis ar aktiernas agare den. dag, da fordelningen av

bolagets tillgangar sker.
Det fl·alllhalies i propositionen, att det finns ettsatt att ordna

aflu I'erna, innan deona lag trader i kraft eller den 1 januari 1920,

darigenolll att ll1an skulle i AI' hinna upplosa bolagen oeh gora slut
utdelningarna. I sa fall slipper Ulan ifrAn skatt.en. Den dar nlojIig

heten iiI' ernellertid vasentligen en chinlar. Man kan helt enkelt i de
.fIesta fall ieke begagna sig av densalnma· i aI', dfirfor .att de fiesta

bolag redan haft sin ordinarie bolagsstalnma .for Aret oeh likvidution

i allnlanhet 111f.tste beslutas a ordinarie stamma.

Jag forutsatter alltsA, att ett nloderbolag-, som hal' manga dotter-



Bolagsbeskattningen. lIS

bolag under sig, skall for att kOlllma undan slututdelningsskatten
soka finna andra utvagar for en verklig konc.entration. Man har dA
ingenting annat att gora an att lAta bli att salnmanslA sjalva bolagen
men andock sam.nlansla tillgAngarna oeh rorelserna. Lagstiftningen
verkar salunda darhan, att den tar bort mojligheten att fa till stand
nyare och snndare former for den gemensamma utveeklingen av
jndustrier, SOlll hora tillsammans. I stallet for att upplosa dolterbo
Iagen saljer man deras tillgangar mot reverser till nloderbolaget, som

. fAr behalla kvar sina aktieposter. Moderbolaget kan komma att be
lana aktierna i dotterbolagen, och dotterbolagen kunna belana moder
bolagets reverser,. varigenom forha1landena bli i hog grad tilltrasslade
och ett osfikerhetstillstand uppkommer.

Det fir egentligen, vad jag ville saga, att detta, att beHigga med
skatt en slututdelning sasom engangsinkon1st, kommer att lasa fast
omoderna forhallanden Inellan dotterbolagen och lTIoderbolagen. Man
tvingas darigenom till nagot abnormt, nanlligen att i sina. balanser
redovisa aktier i boIag, som icke ha nagra egna tillgAnga.r eller nagol}
egen verksalnhet utan bIott aga aktieagarnas egna revel~ser. Jag tror
darfor, att det yore ganska lyckligt, om Atminstone denna delen av
propositionen icke bleve genomford, ty den skulle med dess O\Ter
drifter i hog grad bamma uppkon1sten bar i landet av aven enkla
for1ner for industriell och ekonomisk koncentration.

Direktoren o. Falkman: DA staten under extra ordinara tider mAste
uttaga stora skattebelopp av sina medborgare, av enskilda liksom
av bolag, ar det naturligt, att dessa skatter tagas fran hall, dar de
kunna baras. Naringslivet hal' oeksA lojalt fogat sig i successivt
gjorda skattepalagg. Nu ha emellertid dess representanter funnit nod
vandigt att upptrada nlot framko111na principer, som enligt deras a.sikt
skulle direkt m(.tarbeta en sund ekon~misk utveckling, till skada icke
blott for llaringslivet utan for bela Iandets ekononli. Till vad som
rorande dessa nya principeI' h,ar redan anforts, skall jag endast till
lata lllig att gora nagra tillagg oeh understrykn.ingar.

Genom utstrackt dubbelbeskattning av aktiebolagens vinster eller
genonl andra mot aktiebolagen riktade atgarder bar Illan ieke tvinga
naringslivet fran anvandandet av aktiebolagsformen for den ekono
miska verksanlbetens utovande. Aktiebolagsformen bar dock visat sig
vara den for det allnlanna liksom for de mindre intressenterna i fore
8
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tagen mest tillfredsslaIIande. En allmannare atergang till Iosare ekono
miska former yore sakert ur alIa synpunkter-:" hogst beklaglig.

Ieke beller bor man genom skatteatgarder foran]eda; att den av
de svenska akliebolagen i regel tillampade suecessiva konsolideringen
upphor. Forslaget Oin skatt a bolagets fonder - lat vara att dylik
skatt skall betalas forst vid respektive bolags upplosning - l11aste
fa en sadan konsekvens.

Hur den foresJagna, ytterligt stegrade krigskonjunkturskatten skall
inv( rka a nya foretag, d:1r pi~aktiskt taget hela vinsten betraktas som
krigskonjunkturvinst oeh alltsa drabbas av totalskafter, uppgaende
anda till 60 it 80 %, behover icke exemplifieras. Under krigsaren
hava skapats bland annat ett stort antal nya industrier, utan vilkas
tillkomst vi icke kunnat halla vart naringsliv uppe i dessnuvarande
omfaltning oeh ut.an vilka vi .nn oeh i fraultiden yore i belt an11at be

roende av utlandet. . Dessa industrier, vilkas existensmojligheter un
der norrna1a tider aro i n1anga fall hogst tviveJaktiga oeh beroende
pa forslaende stod fran statsmakternas sida, hade med sakerbet icke
kon1l11it till stand, om man vid de tidpunkter, dA de an1ades, hade
haft (ltt rakna med krigskolljunkturskatter av den olnfattning, som nn
foreslas, vilka omojliggora nodvandiga avskrivningar a de orinlligt
dyra anlaggningskostnaderna. Vidare foretag av denna art torde val

. icke nu heller kon11na till stand utan garanti for befrielse fran sadana.
Det ar dock, sasom inledaren framholl, till vasentlig del genom ny
och utvidga.d produktion, SOln vi skola kunna bekampa de industriella
och ekonolniska svarigheter, vari landet nu befinner sig och vilka sa
kert i 0 stort antal firo att ytterligare enl0tse.

Men det ar icke endast de helt nya foretagen, som drabbas - pro
hibitivt - av dessa skatteprinciper. Vid varje forslag till nyanlaggnin
gar eller andra utvidgningar i etf bestaende foretag maste den ansvars
barande ledaren saga sig: vinner jag darmed for n1itt foretag okade
inkomster, nedskaras dessa till stor, kanske till storre delen av krigs
konjunktur~katten -' riskerna, som dock nun1era aro hogst betydande,
fll.r jag ensam' bara. Hellre later jag det dA 0 bliva vid det g~nl]a"

Dtvidgningen fila ansta till billigare byggnadstider, da franltiden aven
battre kan over'blickas nch da dessa enorn1a mervinstskatter ma-

o banda forsVllnnit.o On1 foretaget i stalJet °drabbas av en skatt, som
utgar i proportion till inkonlsten, oberoende avom liknande inkomst
fanns fore 1914 eller icke, tvingas affarsledar~n - till gagn for aktie-
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agarna och for det allmanna - att genolll skapande av nya inkomst
kallor soka mojliggora en bibehallen oeh okad forrantning av fore
tagets ka pitaI.

Man rna icke trosta sig lTIed att hiLtills ingen hamnlande inverkan
av nlerinkomstbeskattningen kunnat konstateras oeh att nlan dHrfor
nog kan vaga sig pft litet kraftigare anlitande av denna skatteform ..
Den .kritiska punkten kan dock. Hitt Dog nas, och man bor betanka~

att det fr'ejdiga mod, som under en stigande konjunktur vagar ut
giften frats skattehotet, saknas under en konjunktur, da allting pe

kar nedftt.
For att de harda skatter, som staten under extra ordinara tider

maste uttaga, ej skola verka i en orattvis ocb i statens eget intresse
felaktig riktning, n13ste inkoillst oeh forlTIogenhet beskattas pa ett lik
formigt satt, oberoende av om denna inkoll1st eller forulogenhet fanns
hos vederborande vid nagon tidigare tidpunkt. Den ganlla fornl0gen
heten och det gamla konsoliderade foretaget bor ej prenlieras pa det
nyas bekostnad, det produktiva ej belonas ~ed straffskatt. Det nya
foretClget eller den, nya foretagaren, sonl staten tvartom borde hj~ilpa,

har dock aven utan sarbeskattning stora svarigheter att upptaga kam
pen med inhemska och utlandska aldre konkurrenter och att arbeta
sig fram, i synnerhet da han .som nu ffiaste betala sina anlaggningar
mangdubbelt filot vad dessa aldre kO'nl{urrenter pa sin tid gjolt.

Merinkomstskatteprincipen kunde mojligen forsvara sig under en
kort per'iod, som~ doek for lange sedan bort upphora. Att numera

s~rbeskatta inkoJ11st- eller kapitalokning ar att till landets skada satta
sparr pa den ekonomiska utvecklingen. Men aven ur ren skattesyn
punkt. ar pl'incipen betanklig. Oberakneligbeten i en a »merinkomst»
baserad skatt ar tydJig utan alt behova narlnare pavisas. Detfor
hAllandet, att krigskonjunkturskatten for J9 J7· blev 121/ 2 ganger storre
anberaknat val', fir ettbl'a bevis darfor. En annan gAng bJir berak
ningen kanske lika mycket felaktig At andra b~lllet. .Utsikterna darfor
bliva storre, ju hardare dessa merinkomster sarbeskattas, dA dUrav
foretHgsamhet oeb initiativ forkvavas och merinkomstens kalla tvingas
att sina.

.Opinionen maste alltsa fA klart for sig, att. merinkomstskatteprin~
cipen iiI' felaktig och maste helt avskrivas. Man rna hoppas, att
detta rna kunna genomforas vid nasta aI'S ril{sdag ocb att till dess
utarbetats .ett forslag till rationell ollllaggning av inkolllst- och for.-
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mogenhetsskatLen, sa att den utan att tryeka landets niiringsliv. har
dare an nodviindigt kan ensanl tillfora staten de bebovliga skatte
beloppen. Det torde slutligen nled fog kunna fragas: Yore det icke
i statens intresse, att dessa forslag utarbetades i s311larbele nled re
presentanter for de stora ekonomiska oeh industriella salnmanslutnin
garna i landet? De, sonl skola sHippa till de sto1'a skattebeloppen,
kunna dock forutsattas vara bast i stand att bedollla, huru oeh under
vilka former skatten hoI' fordelas for att gora naringslivet minsta
mojIiga skada.

F. d. Professor K.· Wicksell: Nar herr Roing oeh professor Cassel
falla i varandras armar, iir det val icke mycken resonans att vanta for
mina Asikter. Det val' intressant nog, aven for lllig, att fA en liten
repetitionskurs i herr Cassels artiklar i Svenska dagbladet, lnen jag
hade vantat, att Dar han ex professo upptl'adde i Nationalekonomiska
foreningen, han skuIle, lagt fralnstallningen litet djupare. oeh borjat
111ed nagra vagledande synpunkter. Sftdana saknades elnellertid alit
for myeket i bans foredrag. Han framstallde vissa nationalekonolni~ka

grundsatsel', som jag i det bela gillar, men de finansvetenskapliga
lyste med sin franvaro.

For min del. hal' jag i nara 30 AI' varit av den asikten, att talet
om beskattning eftel' skatteforlnaga egentligen iiI' en intetsaganue

'fras. Man kan ieke pasta, att A skall betala sA ellel' sa lllyeket i
forh:llIande till B, savida man icke vet, vad pengarna skola anvandas
till. Det finns i sjalva verket enligt 11lin 1l1ening inte mer' an en
haJlbar beskattningsprincip, namligen frivilligheten, sjalvbeskattningen.
»Volenti non fit injuria», betel' det: det man sa111tyckt till, kan lllan
icke sedan beklaga sig over. Hemligheten ar att soka bevara minori
tetens ratt, sa att ingen tvingas att bidraga till ett visst statS3.ndanlaJ
rued 'mera, an som motsvarar det gagn, han vantaI' sig cHirav. Alltsa
bor det stadgas .kvalifieerad majoritet 'i beskaltningsfragoroch r~t~

for minoriteten att vagra anslag, for sa framt det icke galler forplik
telser till tredje nlan, SOln staten redan atagit sig. Med detta enda
undantag ar det teoretiskt mojligt att uttaga alla skatter pa fri villig
hetens vag, darest det a1' fraga om utgifter, som obestridligen :iro
till samhallelig ny tta.

A ·andra sidan ges det en annan, lika viktig synpunkt, som herr
Cassel icke berorde, namligen att sjalva grundforutsattningen for .be-
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skattning aI', att de inkomste1', som beskattas, fifO erkanda son1 fullt
rattlnatiga. Kan man satta i frftga, huruvida sjalva inkomsten ar
berattigad, sa blir det i grunden ieke langre fraga om skatt utan

om konfiskation; det a1' en helt annan sida av saulhallsmakten, SOlll
da trader i verksaluhet. .

Herr Roing har myeket riktigt fral11hAllit, att det finns andra

orattvisor pa detta 0111rade fin krigskonjunktul'vinsterna; det ges
°aven av alder bestAende inkomstarter, vilkas riit.tmatighet Ulan kan

satta i fraga. Dtan tvivel oeh den dagen konlmer nog, da aven

dessa bli satta under debatt; men i ° varje fall ar det ju en stor
skillnad luellan ekOn0l11iska forhftllanden, som utgora frukter av en
lnangbundraarig utveckling oeh till vilka starka oeh ovitt lftgrenade

intressen knutit sig, oeh plotsliga omvalvningar sonl den nuvarande,
dA konjunkturernas vindkast sa att siiga blast penningar over fran

den enas planbok till den andras utan nagot SOin heIst samhalls

nyttigt arbete fran den senares sida. Enligt bilagan till den ifragava

rande kungl. propositionen ar det 18,000 enskilda pe1'soner oeh 3,000

bolag eller samrnanlagt 21,000 inkolnsttagare, SOin under norll1ala

forhallanden hade 340 Inillioner kr. arsinkolnst nlen sonl nu under

ar 1916 haft en merinkomst av 1,067,000,000 kr. De ha alltsa i
geno1l1snitt fyrdubblat sin inkomsL Hur viII herr Raing pa llagot satt
gora °troligt for oss, att det fir DagOn ovanlig duglighet eller att det

fir de stora riskerna, sonl skulle kunna forklara eller rattfardiga ens

en nalnnvard del av dessa inkonlster?' I llagOn ringa nlan ~all det
vara riktigt, och helt visst hoI" det undersokas, om DagOn blivit

orattvist beskattad. 1\'[en en ~la1'mare undersokning skulle ~akerligen

visa, att det i allmanhet icke forhaller sig sa, utan att dessa krigs

tidsvinster helt el1kelt firo fransidan av krigstidsforlusterna. Det iiI"
1,067,000,000 kr., S0111 vunnits. Till vilket belopp gil krigstidsfor-

lusterna, herr Raing? I England far man atminstone betala en krigs

konjunktnrskatt, lllotsvarande 80 % av alIa belopp, sonl averstiga 200
pund sterling, d. v. s. enligt nuvarande kursvarfle cirka 2,800 kr. i
vart lllynt, ll1edan aterstael1de inko111ster beskattas sam vanligt, fast

vida hogre. Ja, sager herr ROing, men dar 31' det ju sa manga unga
man, som stft pa slagfalten eller lida i skyttegravarna, vaefor de

hemnlavarande oeksa ratteligen 111<1ste gora sitt offer. Visserligen ar

det icke alldeles Sa111ma forhallande hal', filen icke heller langt ifran.

Hundra t.usentals fallliljer ha pa sista tiden fatt leva sa goit som pft
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idel kalrotter, ocb de kunna nu icke ens fa sadana i tillracklig
""nlangd; oeh det finns talrika ambetsverk, dar snart sagt varenda
ambetslnan" atnlinstone bland de yngre, fatt skuldsatta sig for att
kunna leva. Delta:ir krigsvins"ternas fransida, och jag tror, att. det
skulle kunna i detalj demonstreras, att dei-a"s ofortjanta plus motsvaras
av ett lika oforskyllt nlinus pa annat hall.

Nu bar it andra sidan profes50r Cassel betonat, och det fir jag
med om,att det ar av stor vikt, att kapital, sarskilt under dessa
konjunkturer, icke dragas ut ur industrien', ruen detta behover icke
'heller ske. Exelnpelviskunde ju bolagen betala sin krigskonjunklur
skatt i den form~ att "de utfardade en serie aktier, Inotsvarande
deras merinkomster, oeb late staten overtaga desamnla.

En talare sade, 'viJket ocksa torde vara alld'eles riktigt, att vi
ba att 1I1otse nedgaende konjunkturer. Skola vi dartill kunna fa n'er
priserna, sa ar det alldeles klart, att detta konlnler att i hog grad
drabba foretag, som ligga inne llled stora lager, inkopta till hoga
priSeI\ Sadana forluster har nlan hittills aldrig beaktat i vara skatte:.
forordningar, men under nuva-l'ande starkt .vaxlande konjunkturer yore
det helt visst m~rcket oratt att icke gora sa.

Alltsanlnlans leder till alt man icke med definitiv verkan kan
improvisera en sadan sak som krigskonjunkturbeskattningen.· Hel~l'

Cassel sa"gel', att regeringen bort lagga fram ett fullt motiverat for
slag, nlen det har uppenbarligen ic.ke funnits tid bartHl. Det kan
overhuvud icke ske i nutiden utan forst i fralntiden, nar l1lan kan
overblicka utvecklingen under foregaende are Dd kan man rued full
klarhet borja resonera OUl vad SOin varit rattvist eller icke. Mfl dar
for staten nu taga, vad dell oundgangligen behover, Illen med l'attig
het for delll, sonl blivit over hovan beskattade, att fa rattelse i franl
tiden, varemot pa saillma gang de ll1anga, som hittills sluppit alldele's
for billigt undan, fa lamna frAn sig, vad de orattl11atigt tillskansat sig
eller fatt sig tilldelat.

Kapten O. Wallenberg: Professor Wicksell hal' gjort galJande, att
det vore lampligt att konfiskera en stor del av krigsvinsterna. 1\v
herr Riling har forut nanlnts, att en bel del av dem, SOln gjort
krigsvinster, aven darm~d gjort landet stor nytta. Jag var lned om
en diskussion for ett par ar sedan, dfL det var fraga OlD huruvida
l{rigsvinsterna borde beskattas, och framholl da, att de, sonl vagade
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nagonting, borde vinna nagotoch att de i sta.llet for att fa uppbara
klander borde bli aktade av Sveriges folk och detta darfor, att de,
SOin fortjanat pengar at landet, darmed mojliggjort atskilliga saker,
sonl forut icke varit mojliga att utfora. Huru skulle det selt ut i
vart land, onl· alla satt sig i lugn oeh ro och ej gjort nagonting for
att gora extl~a fortjanster. Da hade tillstandet bar sannolikt varit
mycket mer beklagligt an uu. Forraden hade icke bJivit storre. Och
de utlandska skulderna hade icke vants i fordringar.

Sedermera t.alar herr professor Wicksell om att hal' i landet
borde vidtagas en konfiskation, darfor att sadan verkstallts i andra
lander. Men detsom' exempel anforda England fir' i krig pa liv ocb
dod,. Sverige ar icke aIls i krig - det fir en ofantlig skillnad.
Sverige ar ett neutralt land, som borde kunna leva sitt liv under sa
pass ~orn1ala forhallanden som mojIigt. Under sadana on1standigheter
hoI' man icke rimligtvis suga ut naringslivet till sista blodsdroppen.

Herr professor Wicksell hal' vidare frambAllit, att det 31' mftnga,
som alldeles - ofortjant fAtt krigsvinst.er (exempelvis genom B. K.),
medan det a anq.ra sidan finns de, SOIll leva pa bara kalrotter, och
att de nu icke ens kunna fa sftdana. Det £11' just pudelns karna. Det
fir livsfornodenheter, vi skola forsoka skapa i mojligaste man.. Men hur
bar sig statens kommissioner at for att skaffa fram lifsfornodenheter?
Jag sag for: nagon tid sedan en tidningsnotis, SOIn i visst fall ar
typisk. Det val' angaende potatisodlingen. Det stod i tidningen, att
det till hosten skulle bli sfl, att sjalvhushallare tinge behftlJa 1 kilo
gram potatis per dag och person men att den, som icke var sjHlv
hushAllare, endast skulle fA 1/3kilogram per dag och person. AlIa
kanna till skillnaden n1ellan sjalvhushallare och icke sjalvhushAllare.
Men det finns 111anga icke sjalvhushaJlare, son1 odla potatis till sa stor
del, att det racker for deras eget behov. Nu skulle alltsa koloni
tradgardarnas odlare· fa sitt potatisforrad reducerat till 1/3 kilogram.
per dag och person. Vad blir dA foljden? Jo, att alia dessa n)ind~e.

odlare icke vidare odla nagot.. utover det tredjedels kilograln, som de
fA bebalJa. HarigenOlll skulle man sla omkull naringsproblemet pit
den punkten. I avseende pa den i dag foreliggande fragan aro for
hallandena ungefar likadana. Genon1 beskattning viII man forsoka sIft
undan benen pa naringslivet helt och hallet.

Herr Wicksell talade visserligen mycket vackert nl0t slutet av
sitt anforande om att de, som gjort stora forluster pa gru.nd darav,
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att priserna gatt ner, skulle gottgoras en gang. Men varifran sk~ll~

ersattning tagas, nar staten konfiskerat allting? Det finns dA icke
nagonting att taga, och staten hal' alldeles sakert ingenting. Det ar
nog andra stora n1issgrepp, sonl borde rattats i tid, ocb daribland
att statsmakterna beviljat en alltfo1' stor mangd anslag for vissa an
Iaggningar och for sociala andamal. Dylika anslag borde i storsta
utstrackning indragas. Det fir den vag, som lTIan skulle gatt forst.
Ty den statliga foretagar- oeh understodsverksamheten ar och blir
olycklig. .

Det forefaller mig, SOIn Oin nled varje nationalekollomiskt tillstan~

foljer ett, som jag tillater n1ig kalla soeialekonolniskt tillstand, som
hoI' innerligt ihop lTIed oeh icke kan skiljas fran det forra, utan att
det bela gar omkull. I urtiden fanns varken det ena eller det andra.
Sa smaningolll hal' det ena tillstandet forbattrats oeh darnled del
andra varit mojIigt att forbfittra. Sedan atskilliga AI' tillbaka hal' bar
i landet den stravall gjort sig gallande att i hog grad, kanske alIt
for hog grad forbattra det sociala tillstandet,' vilket kostat oerhort
myeket pengar. Men dylika stravanden n1aste alltid stft i viss rela
tion till det nationalekono1l1iska tillstand, som ar radande. Under
sadana .tider SOin de nuvarande far man icke vidtaga extra ordinara
sociala atgHrder pa bekostnad av det rent nationalekono111iska till-
standet. Men det ar fara vart, att man gor sa just nu. ,

Det yore mycket intressant att se den industriella utveekling, SOlll
professor Wicksell bar har skisserat. Jag bar i fen1ton ar eller mera
foljt n1ed de nationalekonolni3ka diskussionerna i tidskrifter och vid
foreningssamn1antrUdeil oeh pa andra ball, oeh jag ollar till lnju stora
gladje sett, burusom en del nationalekononler fran att vara uteslu
~ande teoretiei sa smaningom fatt en viss' praktisk blick pa forhal
landena. De ha· givit vika i en del sporsmal, dar de tidigare myc
ket strangt haBit pA en viss standpunkt genterllot afIar~mannen men dae
det visat sig, att de s~nare fAtt. ratt. De hade borjat taga hansyn
till en del praktiska synpunkter, sa att deras diskussioner ieke fifO

av samma art son1 for en del AI' sedan. Men del det galler diskus
sioner av det slag, som herr Wicksell fOl,t, tror jag, att det yore for
landet lyekligast, om tillalnpning av dari anforda forslag begransades
till en nlyeket liten del av landet. Det yore ett intressant experi
ment, om man satte ett industriellt foretag under hans ledning oeh
finge se, hur det kunde ut.harda konkurrens ll1ed ovriga foretag. Jag
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tror, att det yore gott att fA det utfort, ty det skulle sakert verka
avskrackande.

Man kan icke skapa om forhallandena precis, som lllan onskar,
darfor att 'Ulan ar beroende av sa manga andra viljor. Se pit de
ytterligheter, vartill stravandena gatt i Ryssland, nar teorier skulle
om~attas i praktik. Teoretikerna bade ej raknat rued att den under
bara naturen, sonl ej onskar kaos, pa ett sa hardhant satt maste
visa forballandenas ohal1barhet genom at.t losslappa vilddjur i .rnan
niskoskepnad.' Man kan icke underordna alIa andra viljor under sig,
utan man maste foga sig efter den miljo, vari Inan lever. Darfo'r ar
det icke mojligt att ge vika for de ytterligt gaende onskningar, som
framforts fran socialdemokratiskt hall oeh sonl hittills visat sig vara
oballbara.

Jag tror salunda, att man far se pa de industriella fragorna 'oeh
skattefragorna myeket nyktert oeb Iaga, att de bli losta pel basta oeh
for nationens franltid fOf111anligaste oeh mest gagneliga satt.

Grosshandlaren E. P. W. Roing: Blott nagra fa ord, herr ord~

forande. Jag harmed start intresse tagit del av den serie artiklar,
sam professor Wieksell publieerat i Dagens nyheter oeh sam sta i
full overensstammeIse med de asikter, han hal' i' afton hal' fran1fort.
On1 utgangspunkten for herr Wieksells standpunkt yore riktig,' sa
skulle jag i huvudsak ha salnnla uppfattning sam han i omdebatte~

rade fraga. Men det a1' just sjalva utgangspunkten, som jag ieke an
ser vara riktig. Professor Wicksell a.nser nalnligen, att det stora fler-
talet kl'igskonjunkturvinster uppkOlnn1it pa n1indre korrekt satt ocb
att darfor staten bor helt generellt konfiskera allt, vad krigsvinster
heter. Skulle sedermera en undersokning visa, att i vissa fall dylika
vinster uppstatt pit ett fullt lojalt satt, sa skulle enligt bert' Wieksells
uppfattning staten betala tillbaka de belopp, som staten under sadana
forhallanden fuJIstandigt orattmatigt konfiskerat. Men enligt min upp
fattning aro forhftllandena icke de angivna. Jag ar overtygad am
att vinster gjorts i en beklagligt star utstloaekning a s. k. rena
gulasehafftirer. Men det a1" ieke it dessa affarer, SOln de stora krigs
vinsterna fortjanats, och en gang, Ilar HIlt nlaterial for dessa ar fore
ligger, skall aven en teoretiker sam herr Wieksell, SOin tyvai~r kan
handa icke sa orta hal' tiJIfalie att direkt saruarbeta rued naringslivets
man, finna, att det fir helt andra nHringsidkare an de, SOin gora
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gu]asebaffarer, som haft dessa stora' vinster. Han skall da finna, att
det forst oeh fralnst ar vAra exportindustrier, vara rederier oeh firnlor,
~om i regel arbeta pa den utlandska marknaden, SOin haft dessa
vinster oeb yilka. under dessa ar haft en omsattning, SOin. a1' lllanga
ganger storre an den, de haft under normala forhallanden. Janlfor
IDan hos dessa na1'ingsidkare vinst- oeh omsattningsbeloppen under
exempelvis aren 1911, 1912 oeh 1913 lned molsvarande siffror for
aren. 1916 oeh 1917, sa skall llian finn a, att vinsten for mangen un
der dessa senare ar i foehallande till omsattningens storlek ieke har
varit. oskaligt store Kunde man, mina herrar, salla ut de firmor oeb
bolag, sam haft' stora krigsvinster, vilka· ieke uppkolnlnit pa lojalt
satt, oeh skilja dem fran de lojala affarsmannen, skulle jag liksom
professor vVicksell garna vara 111ed om att staten konfiskerade alIa pA
illojalt satt uppkomna krigsvinster ieke, blott i fiskaliskt intresse uta;n
for att· radda dessa personers sjalar - om det nu gar att radda deIn!
Men nar man nu ieke kan gora denna atskillnad, far man vara nojd nled
en lagstiftning, sonl hart beskattar alIa dem, som nu ha genom krigs
konjunkturer uppkomna merinkomster i forhallande till aren 1913
OCll 1914.

Nu overdrev nog professor Wieksell nagot, dA han talade Oln den
stora nod, sonl ar radande i landet. Jag tror visst liksoln han, att
det finnes myeken nod oeh myeket elande i Sveriges land. Men det
a1' dock uteslutande gladjande, att arbetslosheten 'annu under al' 1918
&r sa pass ringa, som den aI', oeh att det varit mojligt for industrien
att i sa star utstraekning bereda· arbetstillfallen for arbetarna, som
den gjort. Oeh de arbetare, som ha sysselsattning inom industri,
handel oeh naringar, ha nog i regel fatt sina ekonomiska forhallanden
m.yeket forbattrade, ja, antagligen i myeket hogre grad forbatlrade
an manga andra grupper, saSOln statens tjanstenlan, pensionarer oeh
liknande grupper i samhallet. Det ar bland dessa, SOin jag antal',
att de ekOn0111iska forhal~3ndena firo vidrigast.

Professor G. Cassel: Om de finanspolitiska synpunkter, som
skulle vara grundforutsattningen for ett bedo111ande av den forelig
gande fragan, aro sadana, som professor Wicksell angivit, da tror' jag
de narvarande aro n1ig tacksamma for att jag icke gick in pa dem.
Varje tinanspolitisk undersokning bor enligt min mening ytterst grun
das pa nationalekonomiska synpunkter. Finanspolitikens verkningar
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pa naringslivet och pa nationens alllnanna ekononli Inaste i framsta
rummet tagas i betraktande.

Professor Wicksell sager, att, staten kunde taga ut sin anpart av
krigsvinsterna'i form av aktier, men staten skulle icke noja sig med det.
Staten begar att fa gora av med 300 111illioner kr., staten viII
konsulnera detta kapita~ i aI', ocb det kan icke astadkonl111aS,
om man gor, som herr Wicksell foreslagit, ty dA far staten icke
nagra pengar till sina utgifter. Jag viII ytterligare starkt Letona, att
det ar den nationalekonomiska verkan av de foreliggande skattefijr
slagen, som man inaste Higga huvudvikten pa. Darfor tror jag, att
direktor Falkman hal' ratt, nar han franlholI, att upplysning i dessa
fragor ar av noden. Man tanker i allmanhet sa litet pa de realeko
nomiska verkningarna, och det 3.1' beklagligt, att skatteforslag, som
aro i sA hog grad viktiga, komn1a fram i riksdagens tolfte titnme, sa
att de icke hinna bli foremal for allman diskussion. Bevillningsut
skottets forslag konlmer i morgon. Hur skall det blimojligt for riks
dagsrnannen att. hinna tranga in i amnet? Hur skall det kunna
komnla franl nagon saklig kritik? Varfor hal' icke i detta fall de,
som skola bara skatten, blivit tillfragade? Nal' man skall gora en
vattenlag, fragar n1an dem, sonl firo intr~~serade. PA andra omraden
av civillagstiftningen ar man utomordentJigt noga filed det forbere
dande ,arhetet. --Det finns ju en lagberedning for dessa fragor, och
man bar de olika parternas mening. Men nar Inal1 vill, att bolagen
skola hetala 300 lnillioner kr., tar luau icke denl till rads. I Eng
lan4 skulle det aldrig falIa en finansminister in att kOllllna filed sa
stora ekonomiska projekt utan alt hora sig for hos de intresserade.
Forslagen aro sannerligen icke djupsinnigare, an att de kunde kom
mit fram ett par manader tidigare. Man borde da lagt fram deln
for bankforeningen, jrldustriforbundet och andra organisationer, SOIn

representera de narmast intresserade. Den basta behaJlningen av af
tonen vore, om man kunde fa frain kravet pa mera grundlighet ,i
skattelagstiftningen, sa at.t det icke blir en ren sinkadus, bur den ut- 
faller.
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sig for att bevista sanlmantradet.

Professor S. Brisman holl harefter elt foredrag 0111:

Sveriges valutapolitik efter kriget.

Av allt att donla k0111111er Sverige att efter kriget befinna sig
en egendomlig och ur nlanga synpunkter farlig situation rued han

syn till sin valuta. Orsaken hartill Jigger i det egenartade forhal
lande, sam rader 111ellall vflra vaIutakurser oeb Val' prisniva. Medan
den senare for narvarande Jigger vasentligt (lVer Englands oeb Anle
rikas oeh llled all sannolikhel aven hogre an ~"'rankrikes oeh de
neutrala Hindernas, sa stft has 'OSS dessa landers valutor vasentligt
under pari. Nar den fria handeln sllHlningolTI AteI' konlfiler i
gang, konln1er S~el'ige salunda att befinna sig i en situation, sam
torde vara ganska enaslaende i den ekonomiska historien. Vi



Sveriges valutapolitik efter kioiget. 125

ha da blott tvA alternativ att valja elnellan; endera nlaste Val' pris
nivA pressas ned till samma niva SOln utlandets, eller ocksa maste
valutakurserna komnla att stiga over pari. Sverige star darfor infor
ett svarare val an nngot annat land. De ovrig3: statelJna veta, vaq
de hava att ratta sig eftel'. For Ryssland, Osterrike och Tyskland
ar eit aterstallande av den gamla valutapariteten omojligt; for de
fiesta andra ater ar den sa gott som sa.ker. Blott Norge befinner
sig i viss man i samma situation som vi, nlen dess fall ar dock ej
fullt sa utpraglat. Det forefaller nlig, som onl detta problem hittills
for litet uppmarksammats. Professor Cassel och jag sjalv hava vid
ett par tilifallen berort, det, men blott i forbigaende. D:r Silver
st.olpe har aven behandlat detsanlma i ett par artiklar i Goteborgs
handelstidning, Illeo dessa synas icke i tillracklig grad hava obser-.
verats. Det ar emellertid nodvandigt, att man pa forhand tanker sig
in i den situation, sonl nu komnler att foreligga, och att man for
bereder de atgarder, sonl i detta avseende kunna visa sig nodvan
diga. Det kan eljest ha~da, att forhallandena kunna utveckla sig pa
ett mindre gynnsanlt satt och att vi helt ofofutsett befinna oss i en
situation, som ingen onskat och val'S intrade kanske I{unnat fore
kOffilnas.

Man fragar sig dA narmast, bur det ar lTIojligt, att ett luge SOUl

det nu skildrade kunnat uppsta. All vaxelkursteori gar ju ut fran
den larosatsen, att om vid fri myntfot ett land hajer sin prisniva
over den internationella guldprisnivan, sa komma guldvalutorna alt
stiga i samm'a proportion. Nu hal' emellertid denna regel under varlds
kriget i flera fall fullstandigt slagit fei. Detta har man vanligen velat
forklara med att pa grund av de 111anga storningarna i salnfardseln
de ekonomiska krafterna pa detta omrade ej kunnat gora sig fullt
gaJlande, varfar den nu namnda lagens giltighet skulle i viisentlig
IDaohava modifierats.

Sft vitt jag kan se, fir enlellertid detta. satt att se saken feI
aktigt. Det forhaller sig icke sa, att den vanliga lagen for vaxel
kurserna modifierats under kriget. Den hal' i stallet helt upphavts
genom detta och ersatts llled sin raka motsats.

For att foI'stA detta fa vi erinra oss, bur de har fareliggande
krafterna verka. Nar under normala farhallanden en prisstegring i
ett land utover varldsprisnivan foranleder stigande valutakurser, sa
beror detta pel den inverkan, SOlll prisstegringen fAr pa landels ut-
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rikesbandel. Det iiI" blott genom utrikeshandeln oeh j sarilband har
med aven de internationella kapitalforflyttningarna, sOlnvalutakur~

serna overhuvud kunna paverkas. Det fir blott harigenom, SOlll tva
landers prisnivaer overhnvnd kunna komma i kontakt med varandra,
oeh det iiI' blott priset pa. de. varoI', SOlll deltaga i utrikeshandeln,
SOlD 3J~ av. nagon betydelse i detta avseende.

Under normala forhallanden verkar detta sonl kant sa, att den
stigande prisnivan i elt land tenderar att lninska exporten, dA de
relativt dyrbara inhemska varorna bliva alIt lller"a svarsalda i utIan
det; a andra sidan v3.xer inlporten av de relativt billigare utlandska.
val~orna. Ha.rigenom uppstar brist ph valutor, oeh kurserna stiga, tills
janlvikt uppnatts.

Hell. annat blir laget., 11ar utrikeshandeln icke ill" fri utan be
gransad genolll exportforbud. Salnma kl"after aro visserligen verk
samma, men det kan nu handa, att de inolIl vissa granser komlna
att verka i lnotsatt riktning mot forr. Nar nu i elt visst land pri
serna stiga, sa kOllllller inlporten ieke att okas, emedan den iiI' ab
solnt begransad genoln Jieenssystelnet i de fralnmande landerna. Val~

det av exporten aler kOl1lmer att vaxa i stiillet for att 111inskas, under.
fOfutsaltning att den ar kvantilativt begransad. I sa fall talar ju
namligen all sannolikhet for att utlandet ~j falt kopa sa myeket, del
velat ba., till det fornt radande priset; eljest yore ju hela export
begrtansningen llleningsios. Oeh under sadana ornslandigheter konl
Iner man upp till en Yiss grans aft trots prisstegringen fortfarande
kopa sa lllyeket, luan far. Kvantilativt blir salnnda exporten of01'

andrad, men pa grund av pl~isstegringen vaxer den i yarde. Under
,dessa forutsfittningar kommer salunda en prisstegringi ett visst land
utover varldspl'i~nivan att 111edfora oforandrad import nlen okade
vardesiffl"Or for exporten. Foljden bUr overflod pa valutor, oeh delta
Ater resulterar i sjunkande valutakurser. Delta galler .nat.ur1igtvis
irke .obegran~at. Forr eIler senare na~. givetvis en punkt, dar pit
grund av prisstegringen eflerfragan pa. exportvarorna kOllllner att
minskas sa starkt, "aft exportens vardesiffeor komlua att sjunka. 'Men

under krtiget har det kunnat ga ganska langt, innan detta intraffat.
Nu harSveriges, lage under kriget varit sAdant, att de IraI' fram

stalllla reglerna i vi~s nuin haft tillampning pa detsamlIla. Ilnporten
hal' varit kvantitativt begransad. Delta hal' visserligen ieke fullstan
digt varit fallel med exporten, Inen forballandena hava varit 'sAdanu,
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att vi· trots stegrade pris kunnat bli av nled vad vi haft att salja.

Den inhemska prisstegringen hal' salunda bidragit till alt frampressa

det valutaoverflod, som tagit sig uttryck i de laga kurserna.

I den man den fria sanlfardseln ater konlmer i gang, blir emel

lertid tydligen denna stallning ohAllbar. Var valutas ode kOl1lnler

da att avgoras av det lage, som Val' prisniva komrner att intaga i
forhallande till den internationella.

Den fOl'sta fragan blil" salunda i vad man man for framtiden kan

rakna med en intel'nationell prisllivA i samnla mening som forI' oeh

hur hog denna i sa fall koolmer att bli. Denforra fragan har sitt

berattigande rned hansyn till den fullstan~iga split.tring av penning

vardet, som nu rader. Det finnes knClppast tva Hinder, som ha lika

prisniva, och olikheterna aro sa stora sorTI. mellan it ena sidan Ryss

land, Osterrike oeh rryskland Ined deras fantastiska pris och a den

. andra exenlpelvis Australien nled dess till bIott ntlgot over 30 % upp

gaende prisstegring. Emellertid torde det. icke vara nagot tvivel om

att man efter' k,'iget i flertalet lander konlUler att overgA till den

fulla guldmyntfoten oeb att salunda en enhetlig prisniva kommer' att

aterupprattas. Hur kommer dA deona att gestalta sig?

Man torde vid .bedoman~et harav med tiimligen sto1' sake'rhet

kunna utga ifran att det blir Amerikas oeh vid sidan darav aven

Englands .p~isniva, som blir avgorande. Mellan dessa rader visser

ligen nu en betJTdClnde olikhet; llledall Englands prisniva stigit med

over J40 ~%, uppgar stegringen for Anlerika blott till nag~t over 90 %.

Denna skillnad torde erneIJerlid i overvagande grad bero pa frClkt

forhAllanuena. Nfir de~sa aler bli nor"nlaJa, torde Englands prisniva

komn1a alt sjunka, medan for Amerika nagon stegring fir sannolik.

Resultatet torde bli en enhetlig prisniva, som sannolikt kOlnmer att

stalla sig cirka 100 % hogre an fore varld~krigets utbrott. En viss

sankning av denna siffra ~r· visserJigen tankbar, men den kan icke

garna under den narmaste .tiden bli synnerligen betydande. Efler.

denna prisniva maste dA alIa de landel' ralta sig, son1 vilja bevara
sitt myntsystem vid pariteten med guldvalutorna.

Hur. skull nn delta stalla sig for Sveriges del? 80m redan

namnt ar Val' prisniva for l1arvarande kanske den bogsta, som finnes

i "de Hinder, dar myntvasendet icke rAkat i en nler eller lllindre full

standig upplosning.. Var prisniva staller sig numera, sorTI d:r Silver

stolpes i Svensk handelstidning publicerade statistik visar, over 270 %
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hogre an fore kriget, oeh den internationella prisnivan komnler, som
vi sett, att stanna vid 100 % eIIer darunder.

I all1na.nhet forestaller Juan sig nog, att vara priseI' skola utan
vidare ga tillbaka av sig sjalva, sa snart den internationella handeln
ater kommer i sin fulla gang. Haremot kunna dock vagande in
vandningar goras. D:r Silverstolpe har salunda i sina forut om
na.nlnda artiklar kon111lit till det 1'esultatet, att Val' prisniva icke kom
Iner att ga tillbaka och att val' valutas guldparitet sAlunda fAr anses
vara tillspillogiven.

Detta torde dock vara en overdrift at motsatt hall. Sa vitt jag
kan se, talar nog sannolikheten overvagande for den uppfattningen,
att Val' valuta utan alltfor stora svarigheter skall kunna' uppratt
h311as. Men man far a andra sidan icke blunda for att detta ieke
ar nagon sjalvklar sak oeh att l11an ej ar forsvarad med att blott
lagga armarna i kors oeh passivt avvakta det allnlanna prisfallet.

Aven om niimligen var hoga prisniva enbart orsakats av avsparr
ningen, sa skulle andoek vissa svarigheter uppsta. Denna Val' pris
niva .har naluligen under tidens lopp hlivit sa fastlastpa olika satt,
att en snabb oeb aulomatisk atergang staller sig ganska svar. I
fr3111sta rumn1et hava i vart land arbetsionerna stigit hogre an i de
nyssnamnda landerna, oeh en mangfaid andra stabila pris hava aven
pressats upp till en motsvarande niva.

Genom ·detta kOlnmer var indllstri att befinna sig i ett svart lage.
Dess konkurrenskraft gent emot de filed Jagre arbetskostnader fram
staiida utlandska varorna kommer att vasentligt forsvagas; okad im
port oeh Ininskad avsattning kan bli resultatet, oeh dar~fran fir vagen
ej lang till· en stegring av valutakurserna, vilka pa grund av en i
ptt sadant fall sannolik spekulati.on snart kunde drivas upp langt
over guldpariteten. Detta kan ske utan vidare pa grund av det ra
dande exportforbudet pa guld, som gor riksbankens skyldighet att
inlosa sina sedlar till en tom formalitet utan reell betydelse.

Aven om salunda var prisnivas Hige helt berodde pa. avsparr
ningen, tel" sig salunda guldparits overskridande oeh fastlAsningen
av en relativt bog prisniva som en botande Inojlighet. Annu svarare
blir en1ellertid laget, onl, SaSOnl enligt nlin oeh de fiesta andra
nationalekononlers Inening fir faIlet,. vart penningvarde genom inre
inflation forsalnrats mera, an som betingas av·. avsparrningen oeh
\gen internationella prisnivans stegring. Under sadana omstandig-
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heter aro energiska Atg~rder annu lnera nodvandiga. Vilka afO da

dessa?
Forst oell franlst fir det nodvandigt, att jamvikten pa dell inre

kapitalmarknaden ateruppraltas,' sa att inflationen bringas att upp
horae ' Fortgar denna SOln hittills, medan den utHindska prisnivan
stabiliseras eller gar tillbaka, da ar helt enkelt ingen raddning moj~

lig. Pa denna punkt hal' tydligen den redan genolnforda kapitalran
soneringen ieke kunnat astadkoluma ·tillracklig effekL Detta ar ju
oeksa ej annat, iin vad luan kunnat vanta, sa liinge de enorma krav
pa Val' kapitalmarknad kvarsta, SOln representeras av de. utlandska
krediterna "saint statens ocb kommunernas fortgaende upplaning. Sar
skilt den sistnamnda fortgar i en orovackande utstrackning, och be
tydande inskrankningar borde hal' kunna ske.

Aven Oin elnelle'rtid genom dylika inskrankningar oeh- genonl de
i allnlanhet forbattrade forhallandena en viss janlvikt skulle intrada
pa kapitallnarknaden, sa iiI' detta dock icke tillraekligt, utan sarskilda
atgard~r maste vidtagas. Dessa bora narmast hava till syfte att
underlaita nedbringandet av sedelstocken. Skall Val' prisniva bl~ingas

till motsvarighet med utlandets, da lnaste ocksa Val' sedelstock min
skas med ett sa stort belopp som over 300 millioner. Att 'verk
stalla detta genoln att taga upp ett Ian oeb makulera de inflytande
sedlarna, som d:r Silverstolpe fores]agit, torde vara ogorligt. Detta
skulle narrJligen forutsatta, att riksbanken stangdes for utlaning.
Skedde ej delta, sa skulle foljden blott bli, att bankerna genom re
diskontering eller belaning skaffade sig lika mycket nya sedlar fran
riksbanken, sam 111an drog in gen0111 lanet, oeb hela atgarden' maste
i sadant fall bliva· resultatlos; en dylik stangning av riksbanken iiI'

emellertid av kanda skul otankbar.
Det enda satt, pa vilket sedelstoeken kan paverkas genom at

garder pa kreditvasendets 0111rade, ar salunda, fransett kapitalran
soneringen, en reglering gen0111 diskontot. Ett bogt diskonto bar aldrig
varit nodvandigare an nu, oeh, fraga torde vara, onl 111an icke kunde
skrida till nAgon hojning av detsalTIlna; det ar Inycket, S0l11 talar for
att i sanlband med overgangen till 111era normala forhfdlanden aven
en ringa hojning skulle kunna fa en betydande effekt.

Enlellertid lnaste aven andra utvagar anlitas. .Vad sonl kan
vinnas genom de nu foreslagna Atgarderna pa kapitalmarknadens om,
rade, fir huvudsakligen, att affarsbankernas anlitande av riksbanken
9
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minskas. Men eribart pa detta satt a1' det knappast ITlojligt att 'in
draga de stora sedelmassor, sOln erfordras. For att detta skall
ske, lIlaste riksbanken for"sok:i att lninska sin sedelstoek aven pa

annat satt, framst genom anlitande av silt valuta- oeh guldforr"ad.
Harmed k0l11nla vi in pa vad som kan sagas vara den viktiga

ste forutsattningen for -en lycklig losning av det foreliggande pro
blelnet, nanlligen att guldmyntfoten pa ett eller annat satt effektivt
aterinfores. Sa lange det nuvarande systelnet med exportforbud pa

guld fir radande, utan att riksbanken alagts andra skyldigheter .be
traffande va)utan, sa lange ar allting lTIojIigt. Valut.akur"serna kunna
da, SOln redan frall1hallits, nar som heIst. ga over pari,: oeh sedan
kan del. vara svart nog., for att icke saga omojligt, alt kOIIlma till
baka till den ganlla guldparite!en.

I detta a'vseende lIlaste salunda effektiva garantier skapas. Det
enklaste vore giYetvis att upphava guldexporlforbudet. Delta skulle
enlelJertid i narvarande situation kunna ha sina risker pa grund av
det overpris pa gulli, sonl tydJigt fralntratt; efter vad det uppgives,
betalas salunda i Schweiz en sovereign i guld Illed 40 francs, nledan
pundvalutan endast star i pari, d. v. s. 25 francs. Delta har olvi
velaktigt sin ground i den starka efterfragan ph guld, som uppstatt.,
sarskilt i Osteuropa, i sanlband lned penningvasendets langt gangna
upplo5ning. Sedlnrna hava till star del l"akat i va:nval~de; det hal'
.d3,1'for uppstatt ett alIt stal'kare benov av elt bytesmedel nled ett
verkligt reelltvarde, och sonl sudant. har ju guldet sin givna plats.
Ett fullstandigt fr'igivande U\T guldexporten skulle salunda lTIojligen
kunna fora till en hastig uttomning av guldkassan utan att nagra
vftsentliga fordelar vunnes. Dr valutapolitisk ~ynpunkt kan man
enlellert.d upplla den gal~anti, sonl den fria guldexporten skulle inne
bi\ra, pa elt enklare satt, nanlligen genom alt riksbanken aUigges att
utlanlna val utor till en kurs, sonl ieke overstiger den ovre guld
punkten. Genolll en dylik h~stamlnelse skulle man hava gjort, vad
sonl pa denna vag kan goras fiir att trygga guldillyntfoten.

For' att riksbanken skall snttas i stand att, fuHt ut uppfJTlla denna
plikt, ilr det enlellertid av vikt, att den sattes i stand att for detta
andanlfll anvanda sin ojU,mforligt betydelsefullaste tillgang, nalIlligen
.sin guldkassa. Skall. dellna hava nflgon nalionalekonomisk betydelse,
sA lig:ger denna d~iri, att den utgor ,var vikligaste oeh yttersta reserv
til1gflng av utltindska bptalnillgslnedel. Nu bar I1l30 elneUertid genonl
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de' valvisa tackningsbestalnlnelserna ordnat det sa, att denna tillgang

till storre delen iiI' oanvandbar. For narvarande ar situationen sadan,

att hela detta belopp pA na.rnlare 400 nlillioner faktiskt icke kan

roras, ~iven on1 man skulle behova det aldrig sa val. For varje

summa i guld, sonl riksbanken sander ut, minskas nanlligen sedel

reserven nled det dubbla beloppet, och denna ae redan nedbragt till

ett IldnimnrrJ, som knappast kan underskridas.

QUI dessa atgarder vidtagas och 0111 lllan verkligen satter in all

makt pa att uppratt1:aJIa v3.r valutas Yarde, sa synas enlellel'tid goda

utsikter forefinnas for att detta Inal '[iven skall kunna nas. Vi ha

fralnfor oss en overgangstid pa sannolikt narnlare ett ar, under viI

ken restriktionerna i varldshandeln i v3sentlig Inan torde kornlna att

uppratthallas och da saJunda de ekonollliska krafterna icke kunna

gOloa sig fulJt gaJlande. Onl vi under denna tid lyckas att i vasent

lig nlan neapressa Val' prisniva, sft skulle ett gynnsanlmare utgangs

lage varia vunnet. Vi !lava a ven en god hjalp i vara stora tillgan

gar pa utHindska valutor. Savitt vi verkligen fritt kunna disponera

over dessa, kunna vi darnled hetala en betydande ()verskottsimport,

innan vulutakurserna bebova rubbas av densamma.

Det hal' emellertid redan frambAllits, att den overgang~period,

infol' vilken vi nu sta, kOlnmer att bliva en svar tid for 11aringslivet.

Nar Yclr indllstri nled sina enorJnt uppdrivna produktionskostnader

skHII trada i konknrrens nled utlandets, n1aste situationen till en

bOI·jan bli ytterst bekYlnnlersanl. Det ar ej onl0jIigt, att under sa

dana onlstiindighet~r roster kunna komma att gora sig horda for att

valutan bor. prisgivas och att nlan skall lala kurserna fritt ga i hoj

'den. Delta skulle otvivelaktigt medfora den forde.len, att vi bespara-

des de svarigheter, som nedpressningen av industrins produJrtions

ko~tnadel', sarskilt arbetslonerna, Inaste medfora~ En dylik fastlasning

av. dell nuvarande prisnivan skulle emelleriid verka till den grad

tryckallde pa' stora sanlhallsgrlfpper oeh innebara sa mycken oratt

visa, att lllan enli~t nlin uppfaltning ej hoI' reflektera darpa. Man

synes !lava full rait att p~ var 'kreditledning satta del kravet, att

val" valutas guldparitet under alIa on1standjgheter uppratthAlles. Vad

jag sokt fasta uppillarksanlheten pa, iiI', att man ej, fAr gora sig sa·

ker pa att detta skall gil av sig sjalvt utan att del kan komnla att

krava viktiga och ingaende atgal-der av oIika slag.
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I anledning av foredraget yttrade sig:

F. d. Professor K. Wicksell: Jag hade vantat, att nagon av vara
praktiker nu skulle tagit till orda, filen dA sa icke skett, ber jag att
fa fl'anlstalla nagra anmarkningar.

Professor Brisnlan 'omnanlnde, att han redan i somras hade ut
talat san1ma asikter sonl nu i nagra artiklar i Svensk handelstidning,
men det val' dock, tJTckes 'Inig, icke alldel~s den ~ppfattning, han nu
framstallde, SOlll han dar gay uttryck at, ty da forklarade han, om
jag icke minns oratt, helt kategoriskt, att onl importsvarigheterna
uppboi"a, ,koIDlna de ullandska valutorna att ga upp. Nu aterigen upp
stallde han detta mera SOin et.t alternativ: Dar importsvarigheterna
upphora, komnia antingen valutorna att gil upp, ellee ocksa kommer
Val" prisniva att ga ner. Detta kan jag halla med onl, ty nagot
tredje gives icke. Sjalv lutade han dock' avgjort at det forra alter
nativet. Det a.r litet ·egendolllligt., att han gay en sadan svartlnal~

ning, nar val' valuta star hogre 'an nagot annat lands. Under de se
nare veckorna ha kurserna icke oavbrutet gfttt upp utan stundoln
ocksa ner, och dartill ha vi nu mera' an dubbelt sa mycket guld,
s'om vi nagonsin haft. Att dA vara sa angslig for att vi icke ens
skola kunna bibehalla guldmyntfoten, tarde vara skaligen ogrundat.

Her-r Brisman framstalIde a.l1tsa i somras denna Asikt, oeh jag po
lemiserade redan dA mot honom i Svensk handelstidning. S.edermer-a
hal" professor Cassel i Svensk export framfort. samina asikt som herr
BrisInan. Han gar gallande, att sa snart importsvarigheterna upp
hora, kOlnma valutorna att stiga. Jag hal" i en uppsats, avsedd for
Svensk export, gj~'rt en del invandningar lnot herr Cassel. Pa grund
av forsening av korrektursandningen hal" den dock icke annu kommit
'att infIyta. Nu ho1" jag, att lieentiaten Silverstolpe i Goteborgs han
delstidning skrivit en artikel, 'som skulle ga ut pa detsalnma, som
hal" framforts av herr Brislnan. 'Jag hal' salunda tre af mig hog!
skattade .nationalekononler emot mig. .Emellertid ar jag fortfarande
icke overtygad Oin att de ha ratl. Och fralnfor alIt a1" del icke sa,
SOin herr Brisl1lan ville gara gallande, att det fir nagon paradox eller
star i strid med alIa nationalekonomiska laror, att Val" prisniva Jigger
hogre an Danlnarks, Englands ocb Frankrikes men' att· pa samma
gang Val" valuta star hogre an 'deras. Delta skulle vara en motsa
geIse, onl vi hade. fri handel. Ifall det yore fri handel 111ellan Dan-
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111ark oeh Sverige, dA skulle ovillkorligen prisstallningen och valuta
stallningen motsvara varandra. Om det yore fri handel mellan Dan~

mark oeb Sverige oeb valutan stode 10 % hogre i Sverige, skulle
priserria hal' nodvandigtvis ligga 10 % under de danska, Atminstone pa
omse sidor om ·Sundet. Men om man hindrar importen, yare sig ge
nom tullforbud eller hoga frakter o. s. v., sa fir det aIls icke nod
v3,ndigt, att tva landers prisnivA motsvarar deras valutaforhaJlanden. '
Antag, att. vi hade fri guldfors'el nlellan Danmark oeh Sverige, dft ,.
mast.e oyillkorligen valutorna sta lika. Men yore det samtidigt export
forbud pa de danska varorna, skulle icke dess lnindre Val' prisnivA
kunna stiga hur bogt som heIst over Dahmarks. Alltsa fir detta in
gen orimlighet eller nag~t, som behbver en sarskild fol'klaring annat
an sjalva exportforbudet. . Professor Cassel skriver i sin for ovrigt
intressanta artikel i Svensk export, att den svenska exportens inre
yarde icke Hingre JTIotsvarar dess hoga utlandska vardel'ing. Men
detta fir oklart, det sager ingenting. Faktiskt koper ll1an for den
svenska kronan mera varor an for den danska krona.n, icke blott i
utlandet utan likaval i Sverige och i Danmark. Men pa sanlma gang
kan man for den, danska kronan kopa mera varor i Danmark an for
den svenska kronan i Sverige. Detta innebar icke nagon Jnotsagelse.
Tag en artikel ~om smor. Den danska staten foljer den principen
att uppkopa alIt snl0r fran tillverkarna till faststallt pris. Detta smor
saljes sedan till utlandet for myeket hogt pris men till de danska
konsumenterna for lagt prise Eftersoln vi ha ont om snlor, fA vi
beiala det hogre priset, oeh foljaktligen kommer vart snlorpris att
sta mycl{et hogre, an det gor i Danmark, vilket vorl~ omojIigt, om
vi tinge fI'itt fora da.nskt SInor till Sverige.' Om vi foljde samma
princip med avseen,de pa ja~n orh tra, om alltsa svenskastaten kopte
alIt tra oeh jarn oeh salde det till utlandet for ett 40gre oeh till de
svenska kOnSUlTIenterna for ett lagre pris, k0111me jarn- oeh traprisen
att i Sverige stlt lnycket lagre an i utlandet, t. ex. i Danmark. Nu
gor icke, svenska staten detta, utan dessa varor fa foras ut frilt.
Priset pa, jarn oeh tra bor darfor stll ungefar lika hogt i Sverige oeh
i Danmark (eller endast sa inyeket hogre i Danmark som nl0tsvarar
valutaskillnaden); oeh oln Inan tar dessa tre varor, SInor, tra oeh
jarn over elt, bor alltsa ge'nolnsnittspriset pa dem 'stalla sig betyd
ligt hogre i Sverige an i Danlnark, trots atl Val' valuta star 110gre ~
stode den vid pari, skulle de svenska prisen stalla sig annu hogre
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an nu, jalnforda 111ed de danska. Alltsa ar detta icke nagon paradox,

utan det fir endast ett ovanligt forhAllande, att den fria tillforseln ar.
•

belagd 111ed sa tllnga bojor, SOlll for narvarande elr fallet.
Nu tror jag, att Oln handeln blir frigiven, kOIDlner Higet att i hog,

grad forandras. Hoga, frakter nledfora hoga pris pa in1portorten 111en
laga pa exportorten. Vara frakter ut ha varit mindre an vara frakter,
in. Detta har bidl-agit. till att prisnivan I{Omn1it att ligga hogre har

• an i utlandet. On1 alIt detta upphaves, tar jag for givet, att pris
nivan gar ned till jalunhojd 11led den utliindskn.

Durav foljer dock icke, att v~ra vaxelkurser pa utlandet Inaste

ga upp. Jag skrev rnin nyss onlntilnnda artikel baron1 i november

manad. Vaxelkurserna voro da i uppatgaende, vilket emellertid torde

ha berott pa spekulation. Man trodde, att. nilr det blev fred, skulle
vaxelkurserna utjanlnas; 11len onl en sadan spekulation .bara herol' pa
en tro utan faktisk grund, kan den icke i langden inverka ph forhfll~

landena. Nuga ocksa vax.elkurserna ned igen. Att. det blir fei han
del, utgor icke nagot tillrackligt· skalfor att vaxelkurserna skola ga
upp, utan detta beror. pa hur Illall skoter Val' valuta. Jag haIler som

sagt· 'fore, att del. ar svarigheterna med importen, som astadkonlmit,

att Val' prisniva star over den utlandska, men naturligtvis fir det den
al}tnanna inflationen, som veillar, att sa1ntliga landers prisnivA star

sa hogt, som den gor. Darenlot anser jag, aft vi ha Val' riksbanks

valutapolitik att ta0ka for att priserna icke sta annu hogre. Onl

valutakursen pa Danmark stode j pari, skulle vara priser ligga yt

terligare 10 % hogre. Sa mycket bar riksbanken genolll sin guld

politik. oeh diskontopolitik astadkolnn1it, att de sta 10 % lagre, an de

eljest skuJle gora, men den har icke kunnat hindra priserna att. stiga.
On1 den icke tagit in utHindska vardepapper, skulle priserna otvivel

aktigt statt lagre, lllen dA hade ocksa vara vaxelkurser stiltt lagre

an nu.
Jag bel" for ovrigt fa hanvisa till den uppsats, SOln jag hoppas

skall inflyta i Svensk export och dar jag utvecklat saken litet nar
Inare an hare Men jag' viII saga, att jag for nlin del ieke nojer mig

med att det blir en atergang till guldniyntfoten. Oln Iuan i utlandet

uverhllvud k0l11rner att aterga till guldnlyntfoten, ar tvivelaktigt. Na
turligtvis kan man gora detta, Oln rnan viII, ty i sjalva verket fir

bela svarigheten blott att draga' in en del pappel~slappar gen0111 ett

lanoch branna upp denl. Ett dylikt Ian ar i grunden en rent fa1'-
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mell angelagenhet, ty det ,tager ingen del av landets rea,la, kapital i
ansprak. Det forvanar 111ig, att herr BL·isman sa.ger, att detta icke

later sig gora, att nlan icke kan lana in sedlarna oeh branna upp
dem, darfor att riksbanken dA skulle pa nytt' fa ge ut lnera pengar.

Han forordar i stalIet, att svenska staten skall inbetala sina Ian till
riksbanken, nlen det kan' den val ic~e g()r~a pa annat satt an genonl

att lana upp pengar. I denna punkt staller jag mig helt pit herr
Silverstolpes sida, att ett kraftigt medel tiII'reduktion av sedelstoc
ken over alIt. yore att taga upp Ian och branna sedlarna - men det

vill man icke gora. Tyskiand viII det ieke, darfor att darlned skulle

prisnivan ga n·er och landets stora skuldborda bli helt och hallet for
kl'ossande~ Att betala igen fpengar vid en prisniva, sonl star halften

sa hogt som den nuvarande, det ar detsalnnla sonl att betala dubhelt

mot vad man lanat upp. AlltsA, det vilI' man icke. Oeh 0111 ocksA

England mojligen overgar till guluulyntfot, kOlumer det icke att bli
den galnla guldmyntfoten rued guldcirk~ulatiol1 bland allmanhetell utan

nftgot helt annat. Likas<i komlner Frankrike sakerligen 'att. 'bibehalla

sin papperscirkulation. Guldet kan under sadana forhallanden vara

ocb forbli vart hU1te litet S01n helst. Det' probleln, SOLD vi skola stalla

upp for oss hal' i Sverige, ar darfor enligt nlin 'Asikt icke att komnla

tillbaka till guldmyntfoten utan att soka komnla Zangt forbi !J1;{ld'rnynt
{oten ner till 1914 [trs prise

. Professor S. Brisman: Professor WickseII nalllnde, att jag i
Sve'nsk bandelstidning i SOln1'a8' deciderat framfort den meningen, att

valutakurserna 'skulle ga upp och prisnivan forbliva konstant.. Jag

kan icke erjnra mig, att det forhol! sig sa. Professor Wicksell bade

skrivit en artikel, dar han uttalade vissa bekymmer angaende bur

man skulle handha och avveckla den nuvarande guldavsparrningen.

Jag framholl darenl0t, att man ej kan ga ut fran att kurserna allt

jamt skola stii under pari, onl blott guldsparrningen bibehAlles, utan

gjorde gallande, att de givetvis komlna att ga upp till parivardet

och att det val' fara vart, alt de sknlle ga darover.
Jag gjorde mig nyss skyldig till en felsagning betraffande guld~

kassans storlek. 'Jag sade, att den utgjorde 400 millioner kronor,

men det skulle vara 300 millioner. Herr Wicksell sager, att man

icke bor se alltfor svart pa saken under sadana forhallanden. Nej,
givetvis icke, om l'iksbanken begagnar sig avo den mojIighet, som dar
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foreligger, Inen jag gick ut fran den forutsattningen, att icke sA kom
mer atL ske, utan att den later dessa 300 millioner ligga oanvand
bara.

Vad professor Wicksell nu senast anfort, kan jag icke bemota,
darfor att ban j u otgar fran den forutsattningen, att prisstegringen
helt och ballet beror pa avsparrningen. Dr den synpunkten ocb med
den forutsattningen kan man ingenting invanda fil0t hans resonemang
onl valutaforhAllandena. Men jag ar av den overtygelsen, som jag
tror delas av alIa andra nationalekonomer, att avsparrningen icke
racker for att forklara val' enorma prisstegring, utan att denna ocksa
beror pa inre fOl'hAllanden med hansyn till Val" inhemska kapitalmark
nad. Jag. viII frarnhalla, att aven Oln def aI', som professor Wicksell
sager, att avsparrningen a1" den enda orsaken till prisstegringen, ar
icke saken sA enkel, att priserna gA ned med ett enda slag till den
internationella nivan, ty en hel del priseI' aro fastlasta. I framsta rum
~et galler detta arbetslonerna, som last fast priserna pa' bAde ex
portvaror ocb de inhemska varorna och som gor, att det icke kan
bli nago~ prissankning utan en minskad export av dessa varor.

Professor Wicksell ansAg, att det val' oriktigt, vad jag sagt om
m(jjligheten att draga in sedla~ genom att taga upp ett lan, men han
lamnade icke nAgot bevis harfor. Jag franlholl, att det val" tekniskt
omojligt att fA ned sedelstocken genom att endast draga in pa den
del, som bankerna tagit i ansprak, ty en hel del val" fastlast i for
skott till staten, i valutor ocb guldkassa, ocb man maste tanka pa
att minska ocksa pa det bAllet for att nlojIiggora den nedgang, man
asyftade. Men forutsattningen for denna nedgang 3.1", att priserna
sjunka och att sedelstocken kan dJ~ag3:s ihop. Om man exempelvis i
Ty~k]and, som bar en sedelstock av 28 milliarder mark, med ett slag
soker draga ned denna genom ett la.n pa, lat oss saga, 8 milliarder,
sa skall det visa sig omojligt att gora det, om icke prisnivan gAr
ned. Ocb sA lange den icke gor det, beh(jver marknaden sedlarna,
och' sa lange riksbankenslar (jppen foi~ lan, konlmer den naturligtvis
att lAna ut sedlar lika mycket SOln sadana stromma in genom lanet,.
om man icke vidtar sarskilda atgarder med avseende pa rantan eller
upphaver den fria utlaningen frAn riksbanken. Om janiviktslaget ar,
SOln det aI", pa alIa hall" kall man icke fa nagot resullat pa den va
gen, utan forutsattningen for att det skall kunna ske aI', att man
stanger riksbanken for utlaning. EJjest flnns ingen annan praktisk.;
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utvag an att avagabringa en sadan ranta, som ligger over den na
turliga oeh astadkommer en kontinuerlig minskning av prisnivan. Det
sallIna galler professor Wicksells yttrande, att om man skiekar ut
ett par' hundra millioner kr. guld, sa minskar Ulan darmed lika myeket
sedelmangden. Detta ar ieke faIlet, om Inan har san1ma ranta. De
efIektiva atgarderna aro beroende av det jamviktslage, som man Ava
gabringar pa kapitalmarknaden.

Professor Wicksell ansag, att det var att se saken i svart att
framha1la som en mojlighet att kunna bibehftlla prisnivan oeh ersatta
de nuvarande valulakurserna med· vasentligt hogre. Jag anser detta
mycket litet onskvart,/ oeh personligen skulle jag kanna det som en
besvikelse, men jag tror icke, att det ar fal'ligt alt taga i betrak
lande den risken. Gor man icke det, kunna de atgarder, som
vidtagas, komma for sent. Det~finns objektiva skal for att utveck
lingen kan gil i den riktningen, oeh jag tror darfor, att det fir riktigt
att snarare overskatta de faror, SOIn ligga hari, sa att man vidtar de
atgarder, som aro nodvandiga gent emot desalnma.

F. d. Professor K. Wicksell: Betraffande vad professor Brisman
yttrade om rantefoten, tror jag, att jag ar av samilla .asikt so~ han,
men det ar ett par andra punkter, jag ville berora.·

Han sager, oell det fir ju ett lnycket vanligt tal, att vara pris
icke kunna gil ned, darfor -att arbetslonerna firo sA uppskruvade.
Men icke a1'o val arbetsIonerna mera· ororliga an andra prise Den
forestallningen, att arbetarna icke skuIle kunna formas att nedsatta
sina pretelltioner, aven om priserna ga lled, ar gripen ur' Iuften. Jag
bar hort av docenten Wigforss i Lund,som ar soeiaIdemokrat oeh
star i nara forbindelse med arbetarna dar nere, att de myeket val
ha kla1't for sig, att om priserna gA ned, maste oeksA lonerna sankas.
TaIet om att arbetsIonernas sto1'lek skulle on10jliggora en nedgang av
priserna bar darfor icke aIls fog for sig.

Vidare ,riktade herr Brisman till mig den maningen att icke vara
al1tfo1' optinlistisk. Na, den beskyllningen brukar jag ieke ofta fA
bora, att jag ar for optiluistisk. Vad jag viII, ar att tvinga ned pri
serna till det normala, till vad de voro fore kriget, men den stft.nd
punkten hal' herr Brisman alltjamt bekalnpat. AIltsa, det ar nog
ha:n, som fir for optinlistisk. ' Det ar han, som icke staller anspraken
tillrackligt bogt utan anser 'allting bra som det are Den stora faran
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ar,; att om 111an skrammer oss Ined. detta, att vi kanske icke ens
kunna bibehalla guldmyntfoten, sa lroIDtner nlan ifran det langt star
kare krav, sonl vi n1aste uppstalla, nalnligen att aterga till nornlala

- priser, alltsA att fa upp sedlarna till tva, tre ganger guldets nuva
rande varde och icke bara att fA upp dem till- guldets varde, utan
hansyn till hur hogt eller lagt detta' komlner att staila sig.

Bankdirektoren C. Frisk: Da en nat.ionalekonom ha.Iler foredrag
om ett pa Jorhand bestamt anlne, far man aillid saken sa val fram
lagd, att aven om luan knnner sig- tveksam om en och annan slutsats
och ofta Oln ett eller annat medel, sa menar luau, att h3.1' ar det·
knappast mojligt att opponera. Men finns en annan nationalekonom
narvarande vid samnla Sa111nlantrade, ar lnan raddad, ty da blir ett
kraftigt grundskott oftast riktat mot den foregAende talaren, och sa
far man i fortsattningen Atskillighjalp att skaka pa den foregaendes
byggnad. - I foredrag av den art, som vi hort av professorerna Bris
nlan och Wicksell, ha vi fAtt pa ett synnerligen "ingaende satt fram
lagda och behandlade alIa de synpunkter, 80m kunna goras' gallande
vid bedomande av den stora och svara foreliggande fragan onl pris
nivan~ sarskilt hal' henlma i Sverige, och inojligheterna for dess reg
lering. Men i de diskussioner, som jag varit i tillfalle att bora och
i nagra fall deltagit i, bar dock ett medel alltid forordats fran herrar
nationalekonOl1lerS sida sasom sA gott '80m ofelbart, och det· fir dis
kontoforandring i riktning mot forhojt diskonto. Rorande denna fraga
bar lTIall delat upp sig i tva lager. Pa den ena sidan hal' lllan den
nationalekonomiska uppfattningen och pa den andra den mera prak
tiska bankuppfattningen Oln vad en sadan diskontoforandring skulfe
ba- for verkningar. Diskontoskruven har' sedan galnnlalt ansetts vara
ett medel, SOln verlerborande centralbank hoI' taga i bruk, nar det
galler ait radda sig ur den situation, sonl uppstar, dA det fir ont om
pengar. Overhuvud tror jag, att luan allinant fa.tt den forestallningen,
att Ulan alltid kan med diskontot radda elt lands penningstallning,
lllen den nodvandiga och under nu radande tider forbisedda forut
sattningel1 for att det skall verka ar, att det, sa att saga, icke fore
finnes nagra granser lnellan landet i fraga ocb andra lander. Det ar
huvudsakligen i forhallande till andra lander, det kan vara verksamt
alt genom proportionsvis hogt diskonto dl'aga at sig guld och oka
penninglilIgangen inolll landet. Det fir icke forhallandet har, dA gran-
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serna for narvarande aro hernletiskt sf angda; utan diskontoforhoj
ningen skulle ·anvandas SOin ett medel, vilket tvingar 111yndigheterna
och folk i .allmanhet till sparsamhet. Del ta medel llar diskuterats
sarskilt i en krets, dar det g~illde att komn1a filed forslag on1 hur
IDan skulle finna botemedel mot den radande prisstegringen; l11en man
avstod i det sammanhanget fran att forol:da ranteforhojning. Man
n1enade, att ingen skulle kunna ga in for att denna atgard vore ab
salut effektiv, on1 man ieke hojde 1'al1tan till satser, varigenom man
skulle ofl'ra suval. skyldiga SOin o~kyldiga. Etl mycket hogt diskonto
inverkar icke blott pa folks spekulationslust, om jag sa far saga, i
sa Inatto, att det minskar vinstchanserna, men det bar ocksa sin
verkan pa den legitima handeln, oeh industrien.. Ville man pi! den
vagen n<1 effektivitet, skulle nlan komma till rantesatser, son1 for en
stor del avo varl· ~aringsliv bade lllycket odesdigra foJjder. En mangd
foretag skulle foriainas och kanske, for nagon tid; Atminstone, fa lagga

ner sin verksamhet. DA detta medel ·av professor Bri:;man franlhal
Hts SOln det enda aterstaende effektiva medlet, om luan skall kunna
gora nagonting, viiI jag icke lata delta sta oenlotsagt, ty det fir en-.
ligt. mangas uppfattning ett synnerligen· farligt medel, som ieke bor
tillgripas under annan forutsaltning, an att lllan forsokt alIa andra 
ja, enligt n1in asikt icke ens dA.

F. d. Konsul J. E. Ekman: DA professor Wicksell onskat, att
nagra av det praktiska livets IUan skulle saga sin mening i denna
fraga, bel' jag att lned nagra ord fa yanda Inig mot den arade inle

daren. Han yttrade, att avsparrningen icke skulle kunna fOl'klara
vaxelkursernas forandringar, n1en nog kan den forklara nagot nlera,
an han trodde. Da exporten forsiggatt jamforelsevis obehindrad, un
der det ilDporten varit sa gott SOIll stangd atn1instone for <1e flesta,
i.ntill dess avtalet kOHl till stand, sa ar det givetvis ~nycket stora
.vardeforemaJ, som gatt till utlandet, Inedan det icke pa langt nar
kommitin motsvarande mangd varo!'. Detta hal' naturligtvis ocksa
inverkat pa prisforhallandena.· Vad angar de hoga priserna, anse
nationalekonolnerna, att de bero pa politiska forhaJlanden, under det
att det praktiska livets man gora gallande, att de som vanligt bero

pa forhallaridet 111ellan tillgang oeh efterfragan. Det a1' tydligt, att
om vi skola leva av vara egna produkter, medan vi tidigare brukat

inlportera stora kvantiteter, uppstar det brist. Och om icke konsum-
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tionen nedsattes, nlaste det bli lJoga priSel\ Vi ',kunna darfor icke

vanta, att priserna skola ga ned, forran tillgang oeb efterfragan komnla

att sta nlera normalt lnot varandra. 0111 vi kunna producera mera
varor eller infora sadana frAn utlandet, kOilllna priserna att sjunka.'

Vad nu betrafIar botelnedel for de nuvarande abnorma forhal

landena, sa· hal' det foreslagits manga politiska atgarder, lnen jag
undrar, om" icke forballandena reglera sig sjalva ganska myeket, dA

import oeh export komma i gang. Jag viII erinra om att' nar det

borjade talas ,om freden, stego valutorna. Detta berodde delvis pa,

spekulation, i det Inanga kopte ,valutor for att fortjana darpa, 111en

icke hade de gjort det, om de icke trott, att valutorna skulle stiga

efter fredsslutet. Oeh min tro aI', att om freden verkligen kommer
till stand, oeh ieke blott det; utan om den internationella samfardseln

Atertar sina vanliga fornler, komma kurserna att regleras. I-Iuruvida

priserna aterga till vad de voro fore kriget, darom vagal" jag ieke
yttra nlig. Det tar i' varje . fall en viss tid, oell kanske vi aldrig

komma till samma priseI' pa grund av en viss benagenbet hos pen-

'ningvardet att alltid falla.
Om nlan viII arivanda konstlade botemedel, sa ar det varsta,

man kan tillgripa, att hoja rantan. Det llar till enda foljd, att pro'"
duktionskostnaderna bli hogre oeh varorna dyrare. Oeh vilken in":,

verkan skulle det ieke ba pa statens upphlning! Staten ffiaste be

tala hogre ranta, oeh det kan den °ieke gora. Om det skall bli en

effektiv diskontoforhojning, kan man icke satta rantan lagre an till
10 %, oeh darnlfjd skulle man forlama alIa naringar. Darfor fir det

skal, att vi se tiden an, tills samfardseln AteI'· kOlnnler i gang. Om
det da ieke tenderar till att bli mera norlnala forballanden, fa vi rad..

gora med' varandra om de atgarder, som skola vidtagas. For nlin

del tror jag ieke, att det drojer alltfor lange, innan llaringslivet ater

kOIDlner i normala gangor oeh vi skola narlna oss en mera nornlal
prisniva oeh normala valutakurser.

Grosshandlaren E. F. Larsson: Det bar talats mycket under dessa

ar om orsakerna till dyrtiden, 111en en nlyeket viktig sak bar i det
samlnanbanget ieke framdragits, oeh det ar, att vi kopt varor till for

hoga priseI' i utlandet, vartill sedan konlma de oerhort stegrade frak

ter~a. Det finns exempel pa att fral{tsatser hojts fran 10 till 180

kr., Det ar .da klart, att varorna nlaste bli orimligt furdyrade, nar
de komma hit.
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'Dil'ektoren o. Falkman: Bland orsakerna till dyrtiden bar', kre
'ditgivningen till utlandet alltid framhallits som en av de viktigaste.
Ser man ',efter m,otiven till denna kreditgivning, sa torde dessa be
finnas 'genomgaende sammanhanga. med Val' valutas hoga lage. Dr
denna synpunkt har det alltsa varit synnerligen olyckligt, att Val'
valuta statt hogti fol'haJlande till utland~ts. Den prissankande in
verkan, som enligt professor Wicksell uppstatt genom att vi' kunnat
betala inlporterade varor i billiga utlandska valutor, hal' sakert nlanga
ganger om kOlnpenserats av de olagenheter, som uppstfttt d~rigenom,
att vi, - tack yare valutalaget -- blivit mer, eller mindre tvungna
lamna krediter till utlandet, sonl okat sedelcirkulationen oeh sankt
penningval'det inom landet.

Ifeagavarande _kreditgivning torde hava borjat fran sadana export
industriers sida, SOin vid krigsut.brottet lago Ined langre forsaljnings
avtal till utlandet. I a vtalen val' betalninge'n ofta nog faststalld att
ske i utlandska valutor, och forsaljningspriset, sonl motsvarade pris
nivan fore kriget, blev med under kriget hastigt, stigande olaterial
pris ocb loner snart nastan ruinerande for respektive industriforetag.
Efter kl'igsutbrottet infordes visserligen i alIa lander, aven i Sverige,
exportforbud for de fiesta varor, och export beviljades endast mot li
cens. Men sattet for licensbehandlingen val' vasentligt olika i olika
lander. I 'Tyskland infordes salunda sAsom vilIkor for licens, att
vissa minimivillkor betraffande pris- och betalningssatt voro uppfylJda.
Alldeles oberoende av de forsaljningsavtal, pA grund, av vilka en vara,'
exporterades, fordrades alltsA, att den svenska koparenfor varan be
-lalade ett tid efter annan forhojt lninimipris - ofta flera hundra pro-
cent av det avtalade - och att betalningen skedde kontant i svenska
kronor. PA samma gang tyska 11lyndigheter salunda pa Sveriges be
kostnad starkte sin val uta ocb handelsbalans, skyddades harigenom
tyska exportorer genom befrielse frAn fullgorandet av tidigare in
'gangna eller for ovrigt ogynnsalnlna forsaljningsavtal. Fran svensk
sida. vidtogos inga lTIotatga.rder trots framstallningar dHroln. S-yenska
exportorer voro' alltsa bundna, vid risk att av svensk donlstol Adoinas
,fullt skadestaad for utebliven ]everans, fullgora sina forlustbringande
ataganden .och att leverera varan till pris kanske langt'unc1er tillvel'k
ningskostnaden, eventuellt aven att taga likvid i den fallande ut
landska valutan. Forhallandet blev sa nlycket orimligare, som den
,stegrade tillverkningskostnaden ofta var'~ till ic.ke ovasentlig del en



142 1918 dell 10 decenlher.

foljd av nyssnalnnda genom tyska lnyndigheter frHlnkallade prissteg

ringar a fran Tyskland kopta rAvaror. Lanlnade uta.n stod av svenska

myndigheter hade ifragavar~nde svenska exportindustrier ingen an

nan mojIighet atl fa sina villkor dragligt forbuttrade an att erbjuda

den utUindska koparen betalningsanstand till viss tid efter krigets

slut. Dal'igenonl tillkolnlTIO prejudikat, som blev'o svara frankomnla,

aven vid senare ingangna forsaljningsavtal, oeh som forde med sig

nlotsvarande keediter aven ilt andra hall.

Gen0l11 relaterad ovillighet fran vede,rborande svenska Inyndig

betel's sida att -- i likhet med vad SOin infordes i andra lander 

under kl'igets tidigare skeden skydda svenska exportintressen uppkonl

alltsa icke endast direkta betydliga forluster for vissa expoltinduslriel'

oeh dalig behallning for landet av exporlerade varor, utan darigenom

oeh SaSOn1 en salntidig foljd av den svenska valutans relativa steg

ring framtvingades en for landet skadlIg kreditgivning utAt, med

forande forsanlrat penningv3.1'de inonl landet.

Da professor Wicksell uttalade, att lllan fra,n svensk sida avsikt

ligt oeh for att haUa ned den inlandska prisnivan arbetat for ett ho
Jande av den svenska valutans relativa s1allning gentenlot utIandska

valutor, maste man uttala sina starka tvivel om lanlpligheten av en

sadan politik.

Professor S. Brisman: Diskussionen hal' pa slutet delvis kOH1-

. mit in pa elt amn~, som det icke varit min' avsikt a1t herora, niim

ligen orsakerna till prisstegl'ingen under kriget. Darfur bel" jag bara

att fa 1illagga nagra ord om vad SODl fran praktiskt hall anforts ro

rande diskontot. De uppfattninp-ar, sonl dar motas, synas Inig val'a

ratt olika bland de pl'akt.iska mannen sjalva..' Den ena av dessa upp

fatfningar, vilken grossh:lndlare Eklnan gav uttryck at, star i st,-"id

nled vad nationalekonolnerna anse. Han gjnrde narnligen galJande,

att en hogre ranta verkar hr»jande pa prisnivAn, emedan filan dari

genom hojer produktionskostnaderna. Jag undrar~ om i vanliga fall

det praktiska livels nlan resonera sa, att onl en fakto,· i produk!ionen

fordyras~ sa fordyras 'nIlt, oeh om en faktor f()rbilJigCls, forbilligas

alIt. Oln betraffande en fabJ'iks utt'ustning en delCllj hlir biJIignre,

sku'Ie man salunda kunna dra den slutsatsen, att hela fabriken for

bilJigas. Detta ar orimIigt, ernedan' del ju k:ln tankas~ att al'beiskraft

oeh andra fornodenheter stiga i pl'is. 1 delta fall Jigger saken sa;



Sveriges valutapolitik efter kriget. 143

att om rantan sankes under den normala, sa blir visserligen kapilalet
billigare, men salntidigt kan man bevisa, att loner oeh alIt slags
material oavbrutet maste stiga i pris och produktionen saluuda for
dyras.

En helt annan standpunkt foretrades av herr Frisk, och detta
ar en st.andpunkt, 80m jHg forstar ocb tro1' a1" i vHseutlig mtln riktig.
Herr Fl~isk a1' av samma uppfattning som nationalekonolnerna om
den riktning, i vilken en diskontoforhojning verkar. Men hnn anser
denna algaI'd ineffektiv, darfor att de kapitalkrav, SOln stHllts pa oss,
uro sa ~igantiska, att de besUilnt det hela, oeh ait det skullp behovas
en sa oproportionell hojning, for att den skulle nledfor~a resultat, Htt
det icke bleve nagon motsva1'ighet melJan medel oeh mal. Jag undrar
enlellet"tid, om staten ~ir lika okanslig, 80m herr Frisk trur, for en '
diskontoforhojning.

Det hal' anforts, att en sadan forhojning skulle llledfllra svarig
heter fOl~ naringslivet~ Jag har ieke pl-eeis yrkat, att mnn skulle ga
fram den vngen, men jng t.ror emellertid icke, att det ar f'U farligt,
ifaJl man bojer diskontut till 10 %, om pl'iserna sti,!.!'a llled 30 %. Nu
bOlja vi overga till sadana forhallanden, da pn diskontoforhojning
kan vantas bli av mer-'a pffekt., ntHn att den dal'for behover sflttas
alltfor hogt. Det hal'· just varit min n1ening ait franlhalla, att dis
kontot borjar vinna i efIektivitet, oeh darfor ar det nodvandigt att
icke ge efter pa denna punkt, Oin vi o\'erhuyud vilja konlnla dilhan
.att uppratthalla guldpari~eten och narma oss utlandets prisniva.

Grosshandlar8n E. F. Larsson: Sverige hal' under dessa krigs
tider hallit ranlan ungefar vid 7 %, medan de~ i alJa andra Hinder
har stannat vid 5 eller 6 %. Jag vill dA verkligen henlstfilla till
vfll~a stora nation(llekonomer och bankman i forsta rumnlet, onl det
iiI' rinlligt atl ytterligare hoja det svenska diskontot.
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AXELSON, H., direktor.

BAAD-HEIMER, E., amanuens.
BAGGE, G., fil. doktor.
BALLE, O. S. S., grosshandlare.
BECKMAN, E., direktor.
BENCKERT, H. T., f. d. radman.
BENCKERT, K., juris kandidat.
BENCKERT, R., f. d. bankinspekt()r.
BENDIXSON, I. 0., profe8s0r.
BERG, A., ballkir.
BERG, C., f. d. revisionssekreterare.
BERG, J., ka~rer.

BERG, T., prokurist.
BERGENSTRAHLE, W. G. E., t. f. byrachef.
BERGLOF, E., direktOr.
BERGMAN, B. 0., justitierad.
BERGMAN, _1., grosshandlare.
BERGSTEN,' N., byrachef.
BJi~RGSTROM, D., generalkonsnl.
BEsKow, G., direktor.
BESKOW, J., kamrer.
BIESERT, E., ingenjor.
BILLING, M., bankdirektor.
BJORNSTROM, J., kanslirad.
BOHMAN, H., jnstitierad.
BOHMAN, K., f. d. konsul.
BOSTROM, W., kabinettssekreterare.
BOTHEN, R., vicekonsul.
BOVIN, K., bankdirektor.
BRISMAN, S., professor.
BROMAN, J. W., direktor.
BROOMEE, A., v. haradshovding.
BURSr.rROM, H., byrachef.
BACKSTROM, H., f. d. professor.
Boos, E. J. NATHORST-, v. haradshovding.

CARLESON, C., f. d. kammarriittsrad, foreningens
vice or·dfor(tnde.

CARLSON, E., bankdirektor.
CARLSON, F., grosshandlare.
CARLSON, M., direktor.
CA.RLSSON, B. A., forste aktuarie.
CARLSSON, L., jiigmastare.
CARLSSON, W., bankdirektor.
CARR, G., direktor.
CASPAR, J., grosshandlare.
CASPARSSON, E., korrespondent.
CASPARSSON, E. F., civilingenjor.
CASSEL, E., f. d. justitierad.
CASSEL, 1. E., revisor.
CELSING, F. VON, bankdirektor.
'CERVIN, C., bankir.

CRONEBORG, 0., kanslerssekreterare.
CULLBERG, C. I., bankdirekror.

DAHL, S., revisor.
DAHLERUS, E. G., f. d. stadskassor.
DAHLIN, A., assistent.
DAVIDSON, D., professor, ledamot av redaktions-

kotnmitten. '
DE GEER, G., friherre, ingenjor.
DE GEER, L., friherre, landshovding.
DICKMAN, K., byrachef.
DICKSON, C. R., direktor.
DIDRING, W., agronom.
DIEDEN, J. H. E., grosshandlare.
DONDORFF, J., advokat.
DRAKENBERG, G., uppbordskommissarie.
DRYSEN, ,G., bankdirektor.

EDE]~STAM, A., justitierad.
EDLING, N. G. S., revisionssekreterare'.
EGERSTROM, F. R., f. d. byrachef.
EHRENSVARD, A., greve, envoye.
EKEBERG, L. E., professor.
EKMAN,_ C., bankdirektor.
ELLIOT, J. E., f. d. president.
ELLIOT, N., hovrattsnotarie.
ELMQUIST, H., generaldirektor.
ENEBORG, H., amanuens.
ENELL, 0,,' bankdirektor.
ENGELLAU, J. P., f. d. grosshandlare.
ENGESTROM, J. VON, v. haradshovding.
ENGLUND, K., direktor.
ENHORNING, C. F., bankdirektor.
ENSTROM, A., byrachef.
ERICSON, E. C., inspektor.
ERIKSSON, p" brukspatron.
ERIKSSON, J. A., kamrer.
ERNBERG, J:, regeringsrad,
EssEN, F. VON; friherre, forutv. riksmarskalk.
EWERLOF, J., byrachef.

FAGERLUND, A., direktor.
FAHLBECK, P., f. d. professor.
FALK, H. 0., f. d. regeringsrad.
FALKMA.N, 0., direktOr.
FAXE, C., grosshandlareo
FELLENIUS, K. G., kammarskrivare.
FLODIN, J. H., overdirektor.
FORSGREN, B., direktorsassistent.
FORSSELL, 0., vice auditor.
FORSSGREN, 0., lansuotarie.
FOUGSTEDT, L., kamrer.
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FRANCKE, 0., grosshandlare.
FRIEDLANDER, H., grosshandlare.
FRIES, C., revisor.
FRIESEN, F. von, kamrer.
FRISELL, E., direktor.
FRISK, C., v. haradshovding, bankdirektor.
FRYXELL, K. A., generaldirektor.
FRANCKEL, C., direktor.
FORSELIUS, G., direktor.

GEBER, H., bankkamrer.
GEBER, M., godsagare.
GEBER, N. J., bokforlaggare.
GEBER, P. A., bankir. '
GEIJER, S. G. A., f. d. generalmajor.
GEIJERSTAM, O. AF, hovrattsrad.
GmL, C.' H., bankdirektor.
GILLJAM, A., uppbordskommissarie.
GLIMSTEDT, C., ombudsman.
GLOSEMEYER, A., grosshandlare.
GRANBERG, K., konsul.
GRANHOLM, H., direktor.
GRANQVIST, M., amanuens.
GRIPENSTEDT, C., v. haradshovding.
GRONWALL, F., bankdirektor.
GUINCHARD, J., direktor.
GUNTHER, E., f. d. envoye.
GYLDEN, 0., kommendorkapten.

HlEGGSTROM, A., f. d. kapten.
HAGBERG, H., bankir.
HAGEN, A. R., landshovding.
HAGSTROMER, S., statssekreterare.
HAHN, B., bankdirektor.
HALLBERG, F., bankdirektor.
HALLBERG, 1., fi1. doktor.
HALLENDORFF, C., professor.
HALLIN, A. J., bankdirektor.
HAMILTON, H., greve, f. d. landshovding.
HAMMAR, J., direktor.
HAMMARSKIOLD, 1.., overste.
HANSEN, H., grosshandlare.
HANSSON, J., redaktor.
HASSELROT, P., dispaschor.
HECKSCHER, E. F., professor.
HECKSCHER, I., generalkonsul.
HEDERSTIERNA, C., landshovding.
HEDLUND, H., redaktOr.
HEDMAN, G., bankkamrer.
HEIMBURGER, HJ.; ingenjor.
HELLNER, J., utrikesminister.
HEMBERG, J., byraassistent.
HENNINGS, E., forstekarislisekreterare.

HERLITZ, K., v. haradshovding.
HERNMARCK, A., disponent.
HERID1ARCK, C. G., kammarrattsrad.
HERSLOW, C., fiI. doktor.
HERZOG, P., generalkonsul.
HEYMAN, B., direktorsassistent.
HEYMAN, H., sekreterare.
HILDEBRAND, K., fil. doktor, riksgaldsfullmaktig.
HIRSCH, A., sekreterare.
HIRSCH, E., direktor.
HIRSCH, 0., ingenjor.
HIRSCH, 0., musikforlaggare.
HOLMSTROM, ~., ingenjor.
HOLSTI, P.O., ingenjor.
HOLTERMANN, 0., kabinettskammarberre.
HULTGREN: C., envoye.
HULTMAN,!', statistiker i riksbanken.
Huss, E., docent.
Huss, G., byrachef.
HUBNER, E. L. F., kommerserad.
HAGGLUND, J. A., riksgalds:;;ekreterare.
HAG~LOF, R., v. haradshovding.
HOGLUND, O. M.~ grosshandlare. '-

IHRFORs, C. G., juris doktor, lansassessor.
ISAKSON, A., inspektOr i Engelska Lloyd.

JACOBSSON, P., juris kandidat.
JANSSON, M., 'forste aktuarie.
J EANSSON, J., vicekonsul.
JEANSSON, TH., disponent.
J OCHNICK, J. G. A. il', generaldirektor.
JOHANSSON, B. B., direktor.
JOHNSON, A. A:son, generalkonsul.
JOHNSON, H. A:son, konsul.
JONSSON, 0., f. d. bankofullmaktig.
JOSEPHSON, H. S., grosshandlare.
JOSEPHSON, J., grossbandlare.
JUHLIN, J. M., godsagare.
JUHLIN DANNFELT, H. J. B:son, professor.

KASTENGREN, C. O. F., f. d. kamrer.
KEMPE, F., fil. doktor.
KEMPE, S., bruksagare.
KEY, H., redaktor.
KEy-ABERG, K., f. d. byrachef.
KINANDER, E., v. haradshovding.
KINBERG, L. 0., grosshandlare.
KINNANDER, 0., v. haradshovding.
KJELLBERG, E., juris kandidat.
!{JELLBERG, J., bankdirektor.
l\:LERCKER, C. F. AF, envoye.
KOBB, G., professor.
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KOERSNER, .A.. , j ustitierad.
I{OLl\10DIN, A., bankdirektor.
KORAEN, 'A., ombudsman.
I{REUGER, I., civilingenjor.
KRUSENSTIERNA, F. VON,' bankinspektor.

LAGERBJELKE, J. G., greve, riks~aldsfullmaktig.
LAGERCRANTZ, G., forsakringsrad.
LA'GERHEIM, A., f. d. generaldirektor.
LAGERWALL, B., v. haradshovding.
LAGERWALL, I., fil. doktor.
LAMBERT-MEULI.lER, F., direktor, leda1J~ot av

redaktions7comraitten.
LAMl\f, E., bankdirektor.
LA1\fl\f, H., grosshandlare.
LANDtN, O. W., landskamrer.
LANDIN, J., handelskemist.
LANGBORG, E., bankosekreterare.
LARSON, A., grosshandlare.
LARSSON, E. F., grosshandlal'e.
LAURIN, P. J. G., overdirektor.
LEHMAN, 1vI., revisor.
LEUI!'vEN, G., direktor.
LEwENHAuPT, G. E., greve, godsagare.
LILLIEHOOK, J. 0., generalkonsul.
LILTENBERG, A', aktuarie.
LILIENBERG, N., justitieomhudsman.
LILJA, C. B., bankdirektor.
LINDGREN, R., bankofullmaktig.
LINDMAN, A., konteramiral.
LINDSTEDT, A., president.
LINDSTED'l', ...~. \V., kamrer.
LINDSTROM, Y., bankir.
LITHANDER, E., grosshandlare.
LJUNGBERG, 0., forste kanslisekreterare.
LJUNGGREN, A. A., sekreterare.
LJUNGGREN, C. J., hovauditor.
LJUNGGREN, C. J. F., f. d. vicekonsul.
LJUNGLUND, L., redaktor.
LOVEN, E., grosshandlare.
LOVEN, J., grosshandlare.
LOVEN, S. A., direktOr.
LUNDBERG, P., direktor.
LUNDBERG, K., direkt~r.

LUNDBoHM, H., disponent.
LUNDQVIST, E., direktorsassistent.
LUNDVIK, V., e. o. hovrattsnotar,ie.
LUBECK, S., 'civilingenj6r.
LOF, N. W., direktor.
LOFGREN, B., 'direktor.
LOFGREN, E., 'statsrad.

MAT...M, P. L., stadskamrer."
MARCUS, M., fiI. doktor.

MAHTIN, E., v. haradshovding..
1vIATHIASSON, N. P., direkt6r.
MATTON-SJOBERG, N., bankdirektor. '
MAY, J., generaldirektor.
MEURLING, C. H. F., direktor, kapten.
MODIG, E., direktor.
MOLL, V., bankofullmaktig.
MONTELIUS, C., overingenjor.
MORSSING, I., advokat.
MORK, A., f. d. bankkass5r.
l\10RNER, K. A. G., greve, statssekreterare.

NACHMANSON, J., bankdirektor.
NANNESON, L, agrOl1om.
NEHRMAN, A. W., bankdirektor.
NIELSEN-THYGESEN, J. C., kanslisekreterare.
NIELSEN-THYGESEN, R. C., t. f. kanslisekre-

terare.
NILSSON, R., grosshandlare.
NORBERG, R. E., bankofullmaktig.
NORDENFELT, P., ingenjor.

,NORDENSON, E., med. doktor.
NORDLINDH, A., kanslirad.
NOHD'VALL, B., kamrer.
NORDWALL, H., kassor.
NOREN, H. L., disponent.
NOREN, W., t. f. revisionssekreterare.
NORRMAN, S., byradirektor.
NORHMAN, S., kammarrattsrad.
NOTHIN, T., hovrattsrad.
NYLANDER, E., direktor.
NYSTROM, B., f6~ste aktuarie.
N YSTHOM, M., bankdirektor.

ODENCRAN'rs, L . .r\., bankdirektor.
ODENRICK, J. F., grosshandlare.
OLIVECRONA, A., haradshovding.
OLROG, T., grosshandlare.
OLSSON, A.F. N., advokat.
OLSSON, E. A. F., direkt5r.

PALl\IE, G., e. o. hovrattsnotarie.
PALME, INGEGEHD, magister artitull.
PALME, L.) ingenjor.

PALME, S. T., direktor, forenill[Jens o1'(l-

forande.
PALMGREN, n., regeringsrad.
P.A.LMQVIST, G., direktor.
P ALMQVIST, G. R., aktuarie.
PAL1\!STIERNA, E. K., friherre, statsrad.
PAUES, E. W., ombudsman.
PmLIPsoN, M., bankdirektor.
PHILIPSON, W., ,bankdirektor.
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PHILIPSON, ""V., v. haradshovding.
PHRAGl\fEN, E., f. d. professor, direktor.
PINEUS, C. lVI., dispaschor.
PRINTZSKOLD, 0., riksmarskalk.
PRIPP, L., v. haradshovding.

RAASCHOU, T., bankdirektor.
RABE, P. !{,., v. haradshovdillg.
RAMSTEDT, V., grosshandlare.
RAPHAEL, A., fil. doktor.
RAPPE, O. L., friherre, bankdirektor.
REHNBERG, H., auditor.
REGNSTRAND, J. 0., kan1rer.
RETTIG, H., kanslirlld.
REUTERS\vIRD, W., kanslisekreterare.
RIBBING, G., haradshovding.
RIBEN, K. A., v. haradshovding.
RICHERT, J. G., f. d. professor.
ROBERG, T., konsul.
ROHTLIEB, C., fOl'ste kanslisekreterare.
ROMAN) A. J., ingeiljor.
Roos, A., haradshovding.
Roos, O. VV., bydichef.
ROOTH, T., e. o. hovrattsnotarie.
ROOTH, 0., direktor.
RORMAN, H., fit doktor.
ROSSANDER, C. A., overingenjor.
RoswALL, A., riksgaldskommissarie.
RUBEN, G., bankir.
RYDBECK, 0., bankdirektor.

SACHS, J., generalkonsul.
SAHLIN, M., landshovding.
SALANDER, N., banktjansteman.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SANNE, I{., aktuarie.
SCHEDIN, E., f. d. bankdirektor.
SCHNELL, C., grosshandlare.
SCHULTZ, H., direktor.
SCHUMACHER, G. W., kanslisekreterare.
SCHUMACHER, G. 'V., direktor.
SCHUl\IBURG, R., f. d. konsul.
SCH'VERIN, W. G. VON, friherre, godsagare.
SCHONMEYH, G., bankdirekt6r.
SEDERHOLM, G., godsagare.
SERRANDER, M., civilingenjor.
SETH, P. VON, .justitierad.
SETTERGREN, G., juris kandidat.
SETTER\VALL, A., kapten.
SILVERSTOLPE, G., £1. licentiat.
SILFVERS'V~\.RD, E, revisor.
SJODAHL, .J., grosshandlare.
SJOGREN, P. A, ingenjor..

S,TOQUIST, J. E., riksbankstjanste~an.

SJOSTEDT, C. H;, bankdirektor.
SJOSTRAND, E., forste aktuarie.
SRARSTEDT, S. A., justitierad.
SROGMAN, K., friherre, expedit~onHchef.

SMERLING, G. W., v. haradshovding.
SMITH, 0., fil. doktor.
BOHLMAN, H., redaktor.
SOMMELIUS, M., direktor.
STEDT, N" direktor.
STERRY, C. E., krigsrad.
STIEBEL, B., forsiikringsdirektor.
STJERNBERG, N. F., professor.
STOCKENBERG, J., v. haradshovding.
STOCIUIAN, G., bankdirektor.
STOCKM AN, S., fil. Heen tiat.
STOLPE, C. M. G., direktor:
STRANDBERG, G., bankir.

- STRIDSBERG, E., byrachef.
STRIDSBERG, E, sekreterare.
STROM, N., bankdirektor.
STALFORS, H.) professor.
SWARTLING, A., disponent.
S\VARTLING, J., bankdirektor.·
SVEDBERG, C., grosshandlare.
SVEDBERG, o. J.~ direktor.
SVEDELIUS, A. G., f. d. landshovding.
SVENSEN, E., skriftstaJlare.
SVENSON, K. E., assistent.
SYBERG, F., vicekonsul.
SYDOW, E. G. VON, bankdirektor.
SYDOW, HJ. VON, v.hiiradshovding.
SYDO'V, O. VON, landshovding.
SODERBAUl\f, B., f. d. bankdirektor.
SODERBERG, G. \V ., bankdirektor.
SODERBERG, J. E., f. d. forste aktuarie.
SODERBERG, K. G., fil. doktor.
SODERBERG, O. A .., f. d. generalkonsul.
SODERGREN, S., bankdirektor.
SODERLTND, G., byrachef.
SODERMARK, P. G., generaldirektor.

1.'Al\IM, A., f. d. kontrolldirektor.
TAMl\f, C. G. A., friherre, f. d. overst£thallare.
TAl\{l\I, H. S., bankdirektor.
TERSERUS, E., bankdirektor.
THEl\IPTANDER, H., generaltulldirektor.
THIEL, .A... , direktor.
THIEL, R.
THORSTENSON, A. G., statskommissarie.
THULIN, C. G., generalkonsnl.
THURESSON, E., kapten.
'l'IGERSCBIOI.D, .E., direktor.
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TIGERSCmOLD, H., kanslira~.

'J.'ILLBERG, K., v. hiiradshovding. '
'rISELL, G., redaktor.
TONDEN, A., kanslisekreterare.
TOREN, K., bankdirektor,
TRANCHELL, C. F., ingenjor.
TREFFEN13ERG, E., advokat.
TORNEBLADH, C., bankosekreterare, foreningens

sek1'etm'"are.

ULMGREN, C. A., bankdirektor.

VALENTIN, I., direktor.
VALENTIN, R., ,generalkonsul.
VERSTEEGH, A. N., bruksagare.

"TACHTl\IEISTER, H. H:SON, greve, f. d. general-
direktor.

WADSTEIN, T., bankokommissarie.
WJERN, 0., vice auditor.
WAHLBERG, F. R., bankdirektor.
WAHLIN, C. A., kanslirad.
'VAHL~TROM, R., jagmastare.
WALLENBERG, A., ryttmastare.
WALLENBERG, G. 0., envoye.
WALLENBERG, K., bankdirektor.
WALLENBERG, M., v.baradshovding, ledan~ot

av redaktioriskommitten.
'VALLENBERG, 0., f. d. kapten.
WALLENBERG, V., ingenjor.
WALLNER, J., aktuarie.
W ALLROTH, K. A., myntdirektor.

WANBERG, T., registrator.
WEIDENHIELM, E. G., overstelojtnant.
WEINBERG, E., godsiigare.
WESTRING, H. G., president.
WICHMAN, C. P.O., bankdirektor.
WICKSELL, K., f. d. professor.
WIDEEN, A. R., f. d. kamrer.
WIDEN, P. G., kammarrattsrad.
WIJKMAN, A, t. f. landskamrer.
WIKSTROM, C., grosshandlare.
WILLBORG, W. R., kapten. '
WINBORG, T., fabriksidkare.

ZETHELIUS, E. G., bankdirektor.
ZETHELIUS, F., overdirektor.
ZETHRJEUS, A.. H., bankir.
ZETTERLUND, C. R., kontorschef.
ZIELFELT, A., bankdirektor.

AKERHIELM, L., friherre, f. d. president.
.AKERLINDH, 'G., direktor.
.AKERLUND, E., godsagare.
AKERMAN, G., attache.
A.KERMAN, R., f. d. gel1eraldirektor.
AMARK, K., aktuarie.
ASTROM, A., docent.

OHMAN, E., grosshandlare.
O:aMAN J:OR, E., bankir.
OSTBERG, G. F., godsagare.
OSTBERG, J., f. d. kammarrattsrad.
OSTERGREN, A., statskonsulent.

Stockholm 1919, Ivar Hreggstroms Boktryckeri A. B.


