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Det för aftonen uppställda överläggningsämnet :

Avskrivningar vid föränderligt penningvärde

inleddes av Amanuensen H. Hörlin.

Avskrivningen som ekonomiskt problem torde först ha vunnit aktua
litet i samband med de senaste årens förskjutningar i penningvärdet. Ti..
digare har nog tyngdpunkten lagts på den tekniska sidan av saken. In
genjörer och fackmän på det handelstekniska området ha så pass ingå
ende behandlat avskrivningsproblemet, att man på deras område knappast
torde ha något väsentligt att tillägga. Innan inflationen i och med. världs
kriget grep in, kan man säga, att de industriella avskrivningsmetoder,
som då utformats, utgjorde en tillfredsställande lösning av problemet.
Genom det senare inträffade jordskredet på penningvärdets område bort
rycktes emellertid den bas, på vilken det gamla systemet var uppbyggt,
och hela frågan kom att sväva i luften.

Vid tidigare behandling av avskrivningsproblemet har man som en
självklar sak räknat med en oföränderlig prisnivå och utformat sina prin
ciper därefter. Det måste givetvis vara ett förbiseende 40s flertalet teo
retiker, att ej ens omnämna möjligheten av förskjutningar i penningvärdet
och därav uppkomna förändringar i samband med avskrivningarna, då
även tidigare rätt avsevärda s~kulära variationer i prisnivån borde givit
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anledning till eftertanke rörande verkningarna härav. När prisnivån stigit
till det tredubbla, fordras för avskrivningarna tre gånger så mycket pen
ningkapital för att hålla realkapitalet i oförändrat värde, vilket är nödvän
digt, om ej .landet skall realiter få ett mindre kapital än före inflatio
tionens början.

Då avskrivningar i praktiken ständigt måste företagas, blev man
tvungen att under den pågående inflationen intaga en ståndpunkt till den
nya situationen. .Närmast till hands låg ju att följa de fastslagna prin
ciperna och blunda för de nya krav, som ett förändrat läge syntes fordra.
Det blev även denna väg som valdes av flertalet företagare med staten
och kommunerna i spetsen och understödda av taxeringsmyndigheter och
lagparagrafer. Under en stigande prisnivå, då flertalet företagare tjäna
på penningvärdets försämring, äro frågorna om avskrivning och likviditet
knappast aktuella. Men den av konjunkturomslaget framtvingade kritiska
granskningen av hithörande frågor måste leda till en mera överlagd och
ekonomiskt mera motiverad lös~ing av avskrivningsproblemet i framtiden.

Som utgångspunkt kommer i det följande en kort översikt över
avskrivningarna vid ett oförändrat penningvärde att göras, varefter de
förändringar, som inflation och deflation motivera, komma att ställas i
relation till det tänkta normala utgångsläget.

Vid behandling av avskrivningar och därmed sammanhängande före
teelser rör man sig så gott Som uteslutande med realkapital, och av detta
är det egentligen anläggningsmedlen, såsom byggnader, maskiner o. d.,
som här behöva tagas i betraktande. Dessa undergå en slitning och för
sämring, som efter längre eller kortare tid göra dem värdelösa. Nedsätt
ningen i ett kapitalföremåls värde kan ej enbart hänföras till den genom bru
kandet orsakade försämringen utan framträder oavsett denna i själva tids
momentet, därigenom att utvecklingen måste tänkas ställa det i relation, till
mera fulländade produktionsfaktorer. Skulle framåtskridandet av någon
anledning upphöra eller rent av gå tillbaka, bortfaller givetvis denna faktor för
värdeminskning, men härtill torde man i detta sammanhang ej behöva taga
hänsyn. Redan det, att ett föremål finnes till, gör alltså, att det för varje ögon
blick närmar sig den tidpunkt, då det ur produktionssynpunkt blir värdelöst.

Det går således ej att motivera ett oförändrat värde på en produk
tionsenhet därmed, att detsamma under en viss pe~i~9d ej på något sätt
undergått mekanisk försämring. Dess nutidsvärde måste vara en kapita
lisering av de vinster, som detsamma under sin återstående livstid tillför
företaget, och det kan ej vara likgiltigt, <?ffi den ena eller den andra tid
punkten lägges till grund härför. Värdet i dag kan omöjligt vara iden
tiskt n1ed värdet för ett år sedan eller om ett år. Även om kapitalföre
målen i praktiken ej värderas efter den »nytta» de göra ägaren, så måste
dock det principiella i ovanstående äga tillämpning. Vid inköpet aven
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maskin eller verkställandet aven nyanläggning får anskaffningsvärdet ej
överstiga kapitaliseringen av den nettovinst nämnda produktionsfaktor
beräknas lämna _företaget. I annat fall kommer nyinvesteringen ej till
stånd, ty företagaren kan aldrig tänkas avsiktligt ådraga sig förlusten vid
en oräntabel drift. Att investeringen sedan i praktiken kan lämna en
mer än normal ränta eller ej förränta sig har ju ej i detta salnnlanhang
något att betyda.

Allt realkapital undergår alltså en värdeminskning, vilken måste ut
jämnas, innan man kan tala om ett företags nettovinst, eventuellt netto
förlust. Denna utjämning verkställes medelst avskrivningarna. Genom
dessa konstateras vid vissa tidpunkter realkapitalets verkliga värde i pro
duktionens tjänst, och för företagaren möjliggöres en överblick över till
gångar och skulder. Allt efter som de förra eller de senare överväga,
har företaget gått med vinst eller förlust under den gångna perioden,
varvid som utgångspunkt tages den jämvikt mellan tillgångar och skul
der, som skapades vid slutet av föregående period.

Ägde man kännedom om alla faktorer rörande ett visst kapitalföre
mål nu och i framtiden, vore avskrivningen en enkel sak. För varje
föremål finnes givetvis en viss avskrivningskvot, vilken är den absolut
rätta i förhållande till dess kapitalvärde, brukningstid o. s. v., men då vi
sakna möjligheter att bestämma denna kvot, få vi i stället hålla oss till
på erfarenhetens väg gjorda rön beträffande den för varje fall lämpligaste
avskrivningen. Denna bör då rörande ett visst kapitalföremål närma sig
den absolut rätta avskrivningen, om denna generaliseras för ett större
antal fall. För den individuella företagaren kan avskrivningen på en viss
produktionsfaktor bliva felaktig, men för samtliga företagare sammantagna
måste felen jämna ut sig, och det blir nationalekonomiskt sett en så nära
som möjligt riktig avskrivning. Härigenom framkommer en riktigare
nettovinst för samtliga företag, och beskattningen skulle bli rättvisare.
Att det senare här ej kan bli fallet för närvarande, beror på lagföreskrif
ter, vilka längre fram skola bli föremål för omnämnande.

När det gäller avskrivningar, vill man gärna uteslutande taga i be
traktande industri- och trafikföretag, medan man i själva verket måste
medtaga landets samlade realkapital. Ej endast den senaste fabriksan
läggningen måste avskrivas utan även fiskarstugan, ej blott den nymon
terade maskinuppsä.ttningen utan även fiskredskapen. Över allt tränger
kravet på avskrivningar fram, och i många fall, där detta ej direkt for
muleras, torde avskrivningarna i praktiken tillämpas. Så är t. ex. ut
trycket på folkmålet att »lägga å pengar» till en ny häst eller till en ny
motor i många fall intet annat än en avskrivning på- de redan ägda kapi
talföremålen. I dessa fall har avskrivningen alltså haft till föremål inköp
av ett- objekt av samma slag som det gamla. Detta förhållande, att det
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gäller ersättning av ett föremål av samma- slag, har dock ej alls med
själva avskrivningen att göra. En skärgårdsbo, som ämnar övergå från
jordbruk till fiske, säger, att han »lägger å pengar» för att köpa en motor,
men realiter sett är det en avskrivning på sin häst han företager. Det
är avskrivningen, so~ är det primära, och vad sedan clet frigjorda kapi
talet användes till har endast sekundärt intresse. Beträffande avsättning
arna i de nyss nämnda exemplen kan naturligtvis en större eller mindre
del vara verkligt sparande, alltså en ökning av kapitalet och ej endast
ett vi<;lmakthållande, vilket senare ju är avskrivningarnas uppgift.

Det torde här kunna nämnas, att beräkningen av nationalinkomsten
kan sägas vara gjord efter verkställda avskrivningar - åtminstone vid
tider av stabilt penningvärde. Den väsentligaste delen av den industri
ella inkomsten går ju genom aktiebolagen och dessas nettovinst fram
kom~e~ först sedan avskrivningarna fråndragits. Likaså torde sjöfartens
redovisade överskott vara ett verkligt netto. Beträffande lantbrukets in
komster skulle man ju möjligen kunna tänka sig en bristfållig värdering,
men med kännedom om de tillämpade deklarationsmetoderna torde man
lugnt kunna antaga, att det iakttages en tillräcklig marginal för att bibe
hålla realkapitalet oförändrat. Det skulle då återstå möjligheten aven
minskning i privatpersoners tillgångar, men även dessa torde kunna anses
åtminstone stabila och ha under den nu i stort sett pågåend~ höjningen
av levnadsstandarden (möjligen med undantag för vissa grupper under
kristiden) undergått en. verklig ökning. Den beräknade nationalinkomsten
kan således sägas vara ett verkligt netto efter verkställda avskrivningar;
och den del därav, som sparas, blir alltså en ren ökning inationalkapitalet.

* * *

När man i praktiken möter avskrivningsproblemet, är det som regel
vid upprättandet aven balans över ett företags tillgångar' och skulder.
Som förut nämnts, förutsättes en oförändrad prisnivå. Det är i balansen
uteslutande tillgångssidan, som undergår avskrivning. Skulderna kunna
ju som regel betraktas som rena penningskulder och besitta således
under vår förutsättning oföränderligt värde. - Skulle någon del av ett före
tags skulder bestå i förbindelser att göra vissa tjänster eller leverera vissa
'nyttigheter~ måste dock även här en korrigering äga rum.

Vi röra oss i det följande blott n1ed balansens tillgångssida. Det
finnes där vissa poster, som vid värdering ej torde erbjuda någon svårig
het, såsom kassa, banktillgodohavanden och säkra fordringar. Officiellt
noterade aktier och obligationer äro ju även lätt överskådliga tillgångar,
enär de äga ett fullt bestämbart marknadsvärd~. Naturtillgångar behöva
som regel ej undergå några avskrivningar. (I-Iär finnas dock- givetvis
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undantag t. ex. vid gruvbrytning och vid rovdrift å jungfrulig jord, var
vid en verklig minskning i tillgångens brukningsvärde tillkommer.) . För
de flesta tillgångsposter i balansen gäller dock, att de måste uppska~tas

till sitt värde, då de ej kunna mätas efter given måttstock,· och det är
på denna uppskattning, som vinstens storlek beror. En höjning av ~11

ken som helst av tillgångssidan~ poster utan motsvarande ökning av skul
derna orsakar en stegring i vinsten, som ju tjänstgör som utjämningspost

-mellan tillgångar och skulder. En minskning på tillgångssidan verkar
givetvis i motsatt riktning.

Det blir här avskrivningarna, som få reglera tillgångsposterna så,
att den redovisade nettovinsten även äger en motsvarighet i driftsresul
tatet och ej uppkommit genom felaktig värdering av de reala tillgångarna.
Dessa skola i balansen upptagas till sitt brukningsvärcle, även om för
säljningspriset i denna stund skulle vara lägre. Detta. kan synas som en
oegentlighet, men torde dock vara motiverat. När en maskin köpes t. ex.
av Spetsbergens svenska kolfält, så överensstämma dess inköps- och bruk
ningsvärde blott i det ögonblick maskinen lämnar fabriken.· Sedan den
blivit monterad å anl~ggningen vid Spetsbergen, kanske dess bruknings
värde för företaget på grund av frakter och övriga kostnader stigit 50 %,
medan dess försäljningsvärde troligen är i det närmaste noll kronor. I
balansen kommer givetvis i detta fall brukningsvärdet till synes.

Ännu ha dock här inga avskrivningar varit behövliga. Dessa tjäna
till att fastslå det antagliga nutidsvärdet på maskinen för fabriken (bruk
ningsvärdet). Men endast under förutsättningen av fortsatt drift. I samma
ögonblick ett företag står inför nödvändigheten att likvidera sina till
gångar, har den uppställda driftsbalansen ej längre ·sin giltighet utan får
efterträdas aven likvidationsbalans, som vilar på en helt annan grundval,
nämligen realisationsvärdena.

När man nu vill bestämma avskrivningens storlek, måste man utgå
från det ursprungliga anskaffningsvärdet, enär detta visar, hur stor del
av företagets kapital, som investerats i föreliggande anläggning eller ma
skin. Fastän tidigare använts ordet brukningsvärde som det värde av
skrivningarna avse att framställa, skall här göras en vi~s modifikation.
Om en maskin avskrives med la % å anskaffningsvärdet under la år och
efter den tiden är värdelös, så sammanfaller maskinens avskrivningsvärde
och brukningsvärde egentligen blott vid början och slutet av nämnda
period. Efter t. ex. åtta år är ju avskrivningsvärdet 20 %, men, om man
bortser från tidsmome~tet, kan brukbarheten kanske vara fullt lika goq.
som när maskinen var nymonterad. Under de två återstående åren där
emot visar den en snabb nedgång i prestationsförmågan från 100 % tili
O %. Det bokförda avskrivningsvärdet är alltså vad man kan kalla ett
idealiserat eller förenklat brukningsvärde, vilket dock är teoretiskt fullt
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motiverat, enär maskinen under hela sin arbetstid måste framvisa den
nettovinst den lämnar företaget, d. v,, s. bruttovinsten minus omkostnader
och amortering. En produktionsenhets brukningsvärcle i nutiden bestäm
mes alltså av skillnaden mellan anläggningsvärdet och verkställda, lämp
ligt anpassade avskrivningar.

Man rör sig således endast med ett sannolikt värde, fastställt genOITl
uppskattning, ty den verkliga brukningstiden för en viss enhet inom fa
briken låter sig ej absolut fastslås och är dessutom beroende på i många
fall helt oberäkneliga faktorer, som ku~na verka värdesänkande. Bland
sådana' kunna anföras nya uppfinningar, som ställa den tillämpade pro
duktionsmetoden i skuggan, förändringar i konkurrenshänseende, import
tullar och andra införselsvårigheter i konsumtionsländerna, materiella ska
dor av eld, v'atten och frost, indragning av beviljade koncessioner eller
förlust av patenter och fabrikationshemligheter, på vilka anläggningen var
beroende. Mot dessa och andra svårigheter vid värdesättningen kan man
i någon mån skydda sig genom väl tilltagna årliga avskrivningar. Ofta
måste man dock i sådana fall tillgripa extra avskrivningar, men dessa ha
ej med de kalkylerade produktionskostnaderna att göra, utan måste rubri
ceras som rena förluster, varmed nettovinsten minskas.

Den här framförda avskrivningsmetoden fasthåller, att vid oförändrad
prisnivå normala avskrivningar skola verkställas med en viss på förhand
beräknad procentsats av anskaffningsvärdet och beräknas så, att föremålet
vid tiden för dess utrangering är bokfört i skrotvärdet eller, vilket ofta
i praktiken blir detsamma, i intet värde alls. Då denna avskrivning är
ett led i produktionskostnaderna, måste den företagas såväl de år före
taget visar vinst, som när det visar förlust.

* * *

Hittills har förutsättningen för resonemanget varit en stabil prisnivå.
Det f. n. aktuellaste avskrivningsproblemet torde, som nämnts, emellertid vara
ställningstagandet till den förändrade prisnivån, och dess inverkan skall
därför nu betraktas. Derr populära uppfattningen, som även biträdes av
skattemyndigheterna och aktiebolagslagens föreskrifter om vinstberäkning
och avskrivning fasthåller ju, att det av inflationen ökade penningvärdet
hos realkapitalet är en verklig nettovinst för ägaren. Det stöd denna åsikt
fått från offentligt håll torde ha givit den en betydelse, som den eljest
knappast skulle ha fått och varigenom de medföljande olägenheterna ökats.
I detta fall föreligga tvenne faror, dels att vid vinstfördelningen utdel
ningen till aktieägarna blir för stor, d. v. s. överstiger den av rörelsens
verkliga netto motiverade, dels att reserveringar och avskrivningar göras
för små, enär de ställas i relation till investeringskapitalet uttryckt i
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kronor. Om nu kapitalet blivit investerat under en tid av· högre penning
värde, blir avskrivningen ej tillräcklig att hålla företagets realkapital oför
ändrat.

En synpunkt, som för många legat nära till hands, är, att när an
läggningarna stiga i pris, så skulle man helt enkelt kunna undvara av
skrivningarna. Varför skall jag skriva ned en anläggning från 100,000

kronor till 90,000 kronor, när jag vet, att den. i dag är värd 200,000

kronor? Jag borde ju egentligen ha en vinst på 100,000 kronor i stället
för att redovisa en avskrivningsförlust på 10,000 kronor. På detta in
flationens krokben ha säkerligen många företagare snubblat. Jag skulle
kunna namnge ·minst ett halvt dussin bolag, som under högkonjunkturen
överförde den avskrivningsfond, som de under åratal samlat, till aktie
kapitalet och delade ut den i form av gratisaktier.

Det måste väcka förvåning, att Patentverket skall äga skyldighet
at~ registrera dylika transaktioner, vilka måste anses strida mot såväl
lagens anda som bokstav. Som det nu är, anser sig Patentverket kunna
ge sanktion åt de mest tvetydiga transaktioner inom bolagsvärlden, bara
de kunna pressas in under någon lagparagraf. Och att paragraferna
äro tänjbara i dessa fall är väl allmänt erkänt. Det torde vara tvivel
aktigt, om en så dyrbar registreringsapparat som Patentverkets lönar sig,
när resultatet av dess verksamhet blir så ovederhäftigt, som det för när
varande måste anses vara.

Ser man efter hur inflationen verkat i ett företags balans, så finner
man, att varulager och rörelsemedel i genomsnitt stigit i nivå med pris
stegringen, medan anläggningsmedlen, såsom maskiner och byggnader, bok
föras till oförändrade värden enligt föreskrifterna i aktiebolagslagen § 56.
För de företagare, som vilja genomföra en sund avskrivning, har det
därför legat nära till hands att taga dessa bokföringsvärden eller mot
svarande inköpsvärden och på dem tillämpa den normalå avskrivnings
procenten. Detta system leder dock till en nedsättning i företagets real
tillgångar och ger sonl grundval för produktionskostnaderna en felaktig
utgångspunkt. .

I det följande kommer endast metoden att för avskrivningarnas
genomförande använda en särskild avskrivningsfond att tillämpas, då man
där i varje särskilt fall kan följa utvecklingen, vilket ej går för sig, när
avskrivningarna avföras direkt på anläggningarna.

Som utgångspunkt för avskrivningarnas förhållande till ett sjunkande
penningvärde kan lämpligen tagas en tio-årsperiod, varunder prisnivån
stiger från 100 till 300. Stegringen tänkes lika för varje år. Vid första
årets slut är alltså prisnivån 120, vid andra årets slut 140, vid tredje årets
slut 16o o. s. v. Vid första årets början inköpes nu en maskin för 1,000

kronor, och på grund av penningvärdets fall stiger dess nyanskaffnings-
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värde 20 % pr år för att vid sista årets slut ha nått 3,000 kronor. Den
normala avskrivningsprocenten för maskinen skulle val'a 10 % om året.

'Tillämpar man nu den gamla avskrivningsmetoden m~d 10 %på in-
,köpsvärdet årligen, så har man vid tionde årets slut en bokförd avskriv
ningsfond på 1,000 kronor, vilken ju uppenbärIigen ej är tillräcklig för
täckandet av den förbrukade maskinens värde. 1Ien vad representera
dessa 1,000 kronor i avskrivningsfonden ? Som regel torde svaras, att de
utgöra en anvisning på 1,000 kronor i det försämrade penningvärdet.
Denna uppfattning synes bland andra ha hävdats av professor Gustav
Cassel i hans uppsat~ »Penningvärdets "förändring under kriget». Han
säger där i ett exempel motsvarande det ovan framlagda. .") Om en ma
skin behöver amorteras på tio år, så bör ju under dessa tio år ett för
nyelsekapital uppsamlas, tillräckligt för köp aven ny maskin. Men om
denna maskin till följd av penningvärdets fall kommer att kosta tre gånger
så mycket som den gamla på sin tid kostade, så måste förnyelsekapitalet
rättas därefter. Det målet vinnes, om den årliga avskrivningen redan
från början beräknas till 10 % av det nya värdet.»

Han uppställer således det kravet, att man vid tionde årets slut
skall ha en avskrivningsfond motsvarande nyanskaffningspriset, i detta
fallet 3,000' kronor. Men även denna lösning måste vara felaktig. Den
bortser nämligen från det för avskrivningsproblemets lösning alldeles vitala
förhållandet, att man måste 'räkna med, att de vid avskrivningen frigjorda
medlen omedelbart på nytt investeras i realkapital. Att detta är förhål
landet är' lätt att påvisa, då många av våra stora bolag visa avskriv
ningsfonder på miljontals 'kronor, medan kassa- och banktillgodohavanden
kunna stanna vid några tiotusental kronor.

För att under avskrivringsperioden ständigt hålla realkapitalet vid
Oförändrat värde eller 'Jned andra ord foretaga de1t ekonomzskt rätta av
skrivningen 1nåste 1nan sant bas for denna taga den vid tiden for varJ·e
avskrivning gällande prisnivån. Vi ha förutsatt i föreliggande fall en
jämn stegring i prisnivån 100, 120, 140, 160 ... 300 under tio år. Då av
skriver man vid första årets slut 12 % å inköpsvärdet i kronor (= 10 %
å realkapitalets penningvärde omräknat till tiden för anskaffningen), andra
året 14 %, tredje året 16 % o. s. v. samt slutligen sista året 30 %. Den
första avskrivningen, 12 % av 1,000 kronor, måste som investerat kapital
följa prisnivån och vid tionde årets slut representera ett värde av 300

kronor. Övriga avskrivningar följa samma utveckling, och det samlade
avskrivningsbeloppet blir vid periodens slut 3,000 kronor. För den, som
vill behålla sitt realkapital oförändrat, torde denna metod för avskriv
ningar vid fallande penningvärde vara den enda tillämpliga.

. 'Hur de olika avskrivningssystemen ~tälla sig i förhållande till var
andra framgår av nedanståen'de tabell, visande dels den årliga avsättningen
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till avskrivningsfonden (A.), dels avsättningen omräknad i det penning
värde, SOlTI var gällande vid tionde årets slut (B.), då nyanskaffningen
skulle verkställas.

Tabell l.
Ultimo år 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa

Prisnivå. 120 14° 160 180 200 220 240 260 280 3°0

Avskrivning:

10 %å inköpspriset
A. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 = 1,000

B. 250 21 4 187 167 15° ,136 125 115 1°7 100 = 1,55 1

10 %å nyanskaffnings- A·300 3°0 3°0 3°0 3°0 3°0 3°0 3°0 3°0 300 = 3,000

priset B. 750 642 561 5°1 45° 4 08 375 345 3 21 300 ~ 4,653

i förhållande till pris- A. 120 14° 160 180 200 220 240 260 280 300 = 2,100

nivåns förskjutning B·300 3°0 3°0 3°0 3°0 3°0 3°0 3°0 300 300 = 3,000

Av tabellen framgår, att de medel, som vid tionde årets slut svara
mot avskrivningsfonden, när ingen hänsyn tages till penningvärdets fall t

uppgå till 1,551 kronor mot erford'erliga 3,000 kronor. Efter den av
professor Cassel förordade metoden skulle motsvarande belopp uppgå till
4,653 kronor, alltså betydligt över det erforderliga beloppet. I nämnda
fall skulle alltså i avskrivningarna ingå även sparmedel. Då självkost
nadskalkylerna därigenom snedvridas, n1åste systemet sakna praktisk be
tydelse. Den tredje metoden med avskrivningarna direkt följande pris
nivåns fluktuationer måste däremot leda till målet, avskrivningsfondens
avpassande så, att företagets realkapital under hela perioden bibehålles
vid oförändrat värde.

* * *

I den diskussion, som tidigare under året förts om avskrivningar
och självkostnadsbt'räkningar, ha framkommit två till synes oförenliga
ståndpunkter i dessa frågor. Den ena av dessa har framförts av profes
sor Sillen, som betecknat den med or~en »bokföringsmässig vinst» och
»bokföringsmässig självkostnad», medan den av mig framlagda uppfatt
ningen av honom benämnes »nationalekonomisk vinst» och dito själv
kostnad. Den av professor Sillen försvarade »bokföringsmässiga vinsten»
är enligt hans definition »den vinst, som framkommer enligt den dubbla
'bokforingens och balansteknikens hittills allmänt gängse principer. Denna
vinst är också i det stora hela identisk med den 'inkomst', som ligger
till grund för beskattningen, samt med det resultat', som framkommer vid
en rätt tillämpning av aktiebolagslagens föreskrifter beträffande värdering
vid balansräkningarnas uppställning.)

Då den av mig framförda kritiken av den bokföringsmässiga vinsten
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i en väsentlig del vänder sig mot de av aktiebolagslagen och taxerings
myndigheterna uppställda hindren för en sund avskrivningspolitik, kan
jag givetvis ej godtaga dem som bevis för, att den av professor Sillen
hävdade ståndpunkten i dessa frågor skall vara den ekonomiskt riktiga.
Hans ställning till vinstproblemet preciseras dock aldrig bestämt. Be
träffande självkostnadsberäkningarna säger han, att man liksom vid fråga
om vinsten finge en »bokföringsmässig» självkostnad och en »national
ekonomisk» självkostnad, i vilken bl. a. avskrivningarna understundom
komma att uppgå till ganska betydande belopp. Sedan frågar professor
Sillen: »Ifall då en företagare funne, att den 'nationalekonomiska' själv
kostnaden jämförd med marknadspriset ger en förlust, skulle han då ned
lägga produktionsgrenen i fråga, resp. vägra att emottaga en inkommande
beställning, ehuru han enligt bokföringsmässiga synpunkter skulle hava
en vinst på tillverkningen?»

På denna fråga torde professor Sillen själv svara så, att företagaren
skulle taga den bes.tällning, som bokmässigt kan ge honom vinst, oavsett
att han genom en »nationalekonomisk» självkostnadsberäkning, d. v. s. helt
enkelt en kalkyl, som tar alla ekonomiska betingelser med, skulle göra
en direkt förlust. I-Iär framträder det rent absurda i att tala om två
slags vinst inom ett och samma företag. Det finnes givetvis bara
ett slags vinst vid ekonomisk verksamhet, vare sig man kallar den
»nationalekonomisk» eller något annat. Att införa namnet »bokförings
massig vinst» på en förlust, som man ekonomiskt ej kan försvara, måste
anses felaktigt.

* * *

Frågan om avskrivningarnas förhållande till ett stigande penning
värde har, såvitt jag kunnat finna, hittills ej upptagits till diskussion. Då
denna sida f. n. bör ha aktualitet, vill jag med några ord beröra den.
Om d~n tidigare framlagda teorien om avskrivningar vid sjunkande pen
ningvärde vore riktig, så borde den även kunna tillämpas i andra rikt
ningen. Detta är även fallet. Sjunker prisnivån på tio år från 300 till
100 eller med 20 % pr år, så blir avskrivningen vid första årets slut på
en maskin, som skall avskrivas med 10 % pr år och kostar ny 3,000 kro
nor, 280 kronor. Prisnivån har nämligen sjunkit vid f9rsta årets slut till
280. Även i fortsä~tningen sjunker ~vskrivningsprocenten i förhållande
till prisnivåns fall, och sista årets ~yskrivningutgår med 100 kronor. Ny
anskaffningspriset på maskinen har då på grund av penningv~rdets steg
ring sjunkit från 3,000 kronor till 1,000 kronor. Hur ~vskrivningsserien

fortlöper i jämförelse med »normal» avskrivning av 10 % på inköpspriset
framgår av nedanstående tabell:
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Tabell11.

Ultimo år: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa

Prisnivå 280 260 240 220 200 180 160 14° 120 100

Avskrivning:

10 % å inköpspriset
A.r 300 3°0 3 00 3°0 3°0 300 300 3 00 3 00 300 = 3,000

B. I 107 IlS 12S 136 150 167 187 21 4 250 3 00 = 1,75 1

i förhållande till pris- A. 280 260 24° 220 200 180 160 140 120 100 = 1,900

nivåns förskjutning B. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 = 1,000

Även här måste framhållas, att avskrivningen år för år investeras i
nytt realkapital, vars penningvärde minskas allt efter som deflationen
fortskrider. En omständighet, som i föreliggande fall torde komma att
betraktas med ett visst miss"troende, är, att maskinen aldrig i böckerna
kommer att bli helt bortskriven. När vid tionde årets slut maskinen står
bokförd i 3,000 kronor, har avskrivningsfonden som motsvarande belopp
1,900 kronor, men då dessa båda värden uppväga varandra, befinner sig
likväl balansen i jämvikt.

En »normal» avskrivning på 10 % av anskaffningspriset skulle i detta
fall verka fullkonlligt ruinerande på företaget. Självkostnadskalkyler grun
dade på sådana siffror skulle göra, att företaget måste uppge varje tanke
på att kunna konkurrera m·ed övriga producenter under i övrigt lika pro
duktionsförhållanden. Jag vågar misstänka, att företagaren i ovan nämnda
fall snart skulle övergå från den »bokföringsmässiga» till den »national
ekonomiska» självkostnadsberäkningen. Det måste i praktiken givetvis
alltid vara förkastligt för den enskilde att söka stanna på någon viss
prisnivå och därifrån göra sina kalkyler oberoende av stegring eller fall i
penningens köpkraft.

Det skulle säkerligen vara nyttigt och i varje fall av stort intresse,
om man kunde få avskrivningar genomförda grundade på här framförda
principer. För närvarande skulle de ej kunna få officiellt erkännande, då
de avgjort strida mot skattemyndigheternas förordningar och föreskrif
terna i aktiebolagslagen. Att de äro ekonomiskt riktiga, torde emellertid
ej kunna bestridas, men deras praktiska värde kan knappast fastställas
annat än på experimentell väg. Man skulle under alla omständigheter
göra särdeles intressanta rön, om något industriföretag t. ex. ville för de
senaste tio åren omräkna sin balans och sina avskrivningar ffi. ffi. efter
prisnivåns förändringar och i övrigt efter de här framförda principerna.
Innan något sådant genomförts, torde en diskussion om deras praktiska
värde sakna fast hållpunkt.

Som tidigare omnämnts, tillämpas i praktiken nästan uteslutanqe
avskrivningar grundade på kapitalföremålens inköpsvärde eller bokförings-

I Beteckningarna A. och B. äro motsvarande som i tab" L
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värde. Från tiden för investeringen räknar man sedan enligt lagens före
skrifter med ett oförändrat penningvärde. Därigenom kan t. ex. före
komma, att ett och samma företag byggt tvenne kraftstationer, den ena
1914 och den andra 1918. De skola båda avskrivas på 50 år. Om an
läggningen 1918 i kronor räknat är tre gånger så dyr, skall den lagliga
avskrivningsprocenten då. vara tre gånger högre än den, som gäller för
den år 1914 byggda. Detta visar. ju, hur absurt det nuvarande systemet
är. Då den svenska industrien till övervägande del tagit aktiebolags
formen, får man' alltså beträffande avskrivningarna i praktiken utgå från
den i denna, lag gjorda anvisningen, som säger, att bolagets tillgångar,
frånsett vissa undantag, ej få upptagas vare sig över verkliga värdet eller
över anskaffningskostnaden. Till stadigvarande bruk för bolaget avsedda
tillgångar få dock upptagas till anskaffningskostnaden, ehuru den över
stiger verkliga värdet, om årligen avskrives ett belopp svarande mot den
värdeminskning, som uppkommit av ålder, nyttjande eller därmed jäm
förlig orsak.

Dessa föreskrifter lämna ju frågan om avskrivningarnas genomförande
öppen och synas snarast tillkolnna för att hindra ur lagens synpunkt
omotiverad uppskrivning av bolagets fasta egendom, samt, om en sådan
likväl ägt rum, neutralisera denna olägenhet genom att årligen nedskriva
övervärdet.

Om lagen alltså bestämmer det belopp, vartill anläggningsmedlen få
upptagas i balansen, så fastställa skattemyndigheterna den avskrivnings
procent, som i de olika fallen får tillämpas och då beräknad på de »lag
liga» värdena. Då företagaren alltså är stängd av lagen från det ena
hållet och av skattemyndigheterna från det andra, är det ej att undra
över~ om han oftast nöjer sig med att tillfredsställa båda, även när han
inser det ekonomiskt olämpliga i deras förordningar.

Avskrivningsproblemet i hela dess omfattning är ju av den största
betydelse för skapandet aven sund och solid industri. För den, som
just nu kommit i kontakt med denna industris i många fall tryckta pro
duktionsförhållanden, framträda då 'och då' omständigheter, som direkt
visa. på allt för knappt gjorda avskrivningar. Att under en dålig kon
junktur reparera vad som under de goda tiderna på detta område för
summats, måste bli dubbelt svårt, i många fall omöjligt. Systemet för
avskrivningarna får ej rätta sig efter några värden vare 'sig från förfluten
tid eller i framtiden, utan måste, som jag här sökt påvisa, rätta sig efter
prisnivån av i dag. Även om företagaren i praktiken är hindrad att
strängt följa den rätta vägen, så måste redan det, att ha~ ser var den
går, få honom att närma sig den så mycket som möjligt, oavsett att
såväl lag som skattemyndigheter utgå från ett avskrivningsbegrepp. som
ej kan anses riktigt.
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Härefter yttrade sig:

Revisor G. Lindahl: När man talar om avskrivningar vid växlande pen
ningvärde, skall man begränsa sig till denna fråga och icke likställa den med
frågan om avskrivning vid stigande resp. fallande penningvärde, vilket är något
annat. När man skall göra avskrivning ä en anläggning, känner man ej det
fralutida penningvärdet. Man kan ej under växlande penningvärde göra en
avskrivning, som samlar kapital till nyanläggning, ty när t. ex. någon år 1918

gjorde avskrivning på sina anläggningar, kunde han ej veta, om det år 1922

skulle råda samma, högre eller lägre penningvärde. Man kan aldrig veta det
framtida penningvärdet, när man ej har ett fast penningvärde, och olyckan är
just, att penningvärdet är växlande. Detta har dock ingen betydelse för den
fråga, som nu skall diskuteras (avskrivningen å realkapital), ty avskrivningen
bör - såsom. jag fattar den - avse, icke att skaffa kapital, ty då borde man
se efter, huru avskrivningsrnedlen placeras, utan att täcka och över ett visst
antal år fördela en redan havd omkostnad. Köper man en maskin för J ,000

kr. och denna kan arbeta i JO år, då betyder detta .helt enkelt, att det är en
<>mkostnad, som bör avskrivas under 10 år med 100 kr. pr år. (Talaren an
förde genom exempel, huru det kan leda till stora absurditeter, om man räknar
avskrivningen som annat än en fördelning av omkostnader.) Vad man' skall
göra är att avskriva' den omkostnad, man haft. Det säges, att det kan vara
lnycket farligt för ett företag att redovisa annat än verklig vinst och att man
räknar med oriktig kostnad, när man beräknar avskrivningen efter bokförda
värdet. Detta är alldeles riktigt anmärkt, men därav följer icke, att avskriv
ningen, som endast har till ändamål att fördela en redan havd kostnad, är '
oriktig, utan felet uppkommer därigenom, att penningvärdet förskjutits. Varför
taga hänsyn till penningvärdets förskjutning endast i detta fall? Ett företag
kan också redovisa oriktig vinst på grund av prisstegring å varulager. Tvingas
ett företag att under penningvärdets förskjutningar redovisa oriktig vinst, är
det väl riktigast att företaget skaffar sig motsvarande fonder. Om dessa be
lopp stå i böckerna såsom fonder eller utdelas såsom gratisaktier, tror jag icke
betyder något. (Talaren uppställde härefter ett exempel på, huru fiktiv vinst
kunde uppstå, som utdelades såsom gratisaktier och huru en sammanslagning
av aktier eller nedsättning av deras värde på grund härav kunde bli nöd
vändig, men vore detta utan betydelse för aktiernas realvärde, som i alla
händelser bleve oförändrat.) Om man nu i stället för att utdela aktier, an
såge lämpligt, att denna vinst utdelades till aktieägarna, vore det kanske ej
heller så farligt. Inledaren sade, att avskrivningarna äro det primära och pla
ceringen i aktiva det sekundära. Jag skulle säga, att det i stället är tvärtom.
Om ett företag får I milj. kr. i vinst och har tillräckligt rörelsekapital, pla
ceras vinsten ofta i realkapital, vilket ofta kan vara alldeles riktigt men ofta
också oriktigt. Huruvida det är fördel eller nackdel för aktieägarna, onl
vinsten utdelas eller fonderas, beror under växlande penningvärde i många fall
icke' på huruvida vinsten utdelas eller icke utan på huru. dessa vinster an
vändas av aktieägarna resp. bolagen. Om vi antaga, att ett bolag intjänar
300 kr. vid prisnivå, som betecknas med index 300, och vidare antaga att
detta belopp placeras i kapitalföremål, så gör företaget förlust, när prisnivån
går ned, ty vid prisnivå betecknad nled index 100 kan företaget köpa samma
föremål för 100 kr. Hade beloppet utdelats till aktieägarna och dessa icke
placerat penningarna i realkapital, så hade de även vid lägre prisindex haft
kvar dessa 300 kr., men hade beloppet innestått hos bolaget och placerats i
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realkapital, hade det icke haft detta värde. Det är därför ej alltid säkert för
månligt för aktieägarna, att vinst under växlande penningvärde icke utdelas.
Det väsentliga är, huru kapitalet placeras. Det gäller att skilja på den av
skrivning, som avser att fördela en havd omkostnad, och den avskrivning, som
avser att täcka förlust, som ett företag gör å sitt placerade kapital, vare sig
detta är förlust på grund av konjunkturer eller penningvärde. För att möta
dylika förluster bör man i tid skaffa sig lämpligt avvägda fonder.

Amanuensen H. Här1in: Det av revisor Lindahl nyss framförda exemplet
på inflationsvinst hos ett företag och därav föranledd disposition av denna
vinst, anser jag till fullo bekräfta de farhågor jag uttalat om risken ·av att ett
företag under en infiationsperiod minskar sitt reala kapital. Jag vågar be
tvivla, att det finns någon företagsledning, som aven vinst på två milj. kr.
ej utdelar något kontant utan reserverar hela beloppet i och för utdelning
av gratisaktier. Utdelar man den ena miljonen av inflationsvinsten i form
av gratisaktier och den andra kontant, har man därmed minskat företagets
reala värde, vilket i framtiden kan få mycket allvarliga följder. Det torde
vara ganska säkert, att många företags nuvarande svårigheter bottna i dessa
förhållanden. Att i detta sammanhang framdraga aktieägarna och vinsten och
dess disposition i förhållande till dessa Inåste vara olämpligt, då avskrivnings
problemets tyngdpunkt ligger inom företaget. Härvid måste särskilt betonas
en sida, som redan tidigare inom handelstekniska kretsar blivit missuppfattad.
Man har där framfört den åsikten, att ordinarie avskrivningar skola göras obe
roende av penningvärdets förändringar, men att vid disposition av vinsten
avsättningar skola göras till vissa värderegleringsfonder, varvid hänsyn skall
tagas till penningvärdets fall. Genom denna metod får man -visserligen sin
balans korrigerad, men då den fullständiga avskrivningen först göres vid vinst
fördelningen, bli företagets självkostnadskalkyler felaktiga, något som måste
anses som ett synnerligen allvarligt missgrepp.

Professor E. Heckscher: Utgångspunkten för en diskussion av det före
liggande ämnet blir kanske klarare, om man till en början tänker på en mer
påtaglig »ändring i penningvärdet» än den vi nu upplevat, exempelvis Tysk
lands övergång från Taler till Riksmark. Mot varje fordran och skuld iTaler
kom då att svara en tre gånger så stor summa i Riksmark, »penningvärdet»
sjönk alltså över lag till en tredjedel i det nya myntet mot vad det var i det
gamla. I detta fall kunde väl ingen ha någon tvekan om att även avskriv
ningar på motsvarande sätt skulle omräknas med hänsyn till penningvärdets
ändringar. Vad vi nu upplevat skiljer sig emellertid principiellt sett ej från
det tidigare exemplet. Olikheterna finnas visserligen och äro. t. o. m. mycket
viktiga, men de påverka ej det föreliggande problemet. De bestå i två saker,
dels att övergången. från Taler till Mark var en på laglig väg verkställd för
ändring och att därför fordringsägarna fingo juridisk rätt till tre gånger så
många Mark som sin fordran i Taler, dels att övergången skedde med ens
och ej som nu· successivt samt franl och tillbaka. Men inledarens ståndpunkt
beröres tydligen ej i minsta mån av någondera bland dessa olikheter utan är
lika ofrånkomlig i det ena som i det andra fallet.

Likväl är det en punkt, där jag skulle vilja göra en reservation. När
inledaren talade om det farliga för företagen i de avskrivningar, som ej toge
hänsyn till ett fallande penningvärde, så hade det nämligen enligt min mening
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varit önskvärt att påpeka den missvisning i delvis motsatt riktning, som blivit
en följd av att ej heller tillgångarna fått skrivas upp i förhållande till pen~

ningvärdets fall. Verkan härav är emellertid mycket brokig och invecklad~

_ Genom att tillgångarna och närmast aktiekapitalet upptogos i det gamla pen
ningvärdet men avkastningen i det nya uppstod nämligen en skenbart enorm
räntabilitet, som dels föranledde orimliga skatteanspråk från statens sida, dels
också ledde till att ova"nligt stora delar av vinsten »fonderades» , d. v. s. an
vändes till utvidgningar. Intet tvivel kan väl råda om, att det fallande pen
ningvärdets tid, nu liksom alltid, betecknades av ett övermått av fast kapital
bildning, och därav följer, att utvecklingen blev motsatsen av vad den skulle
ha blivit enbart till följd av för små avskrivningar. En annan verkan av
samma företeelse är, att självkostnadsberäkningarna bli för låga, därför att
ränta beräknas på grundval av ett för litet driftskapital. Å andra sidan skall
villigt medges, att saken ej vore hjälpt med en enkel uppskrivning av alla
värden med hänsyn till penningvärdets ändring, nämligen om det så uppkomna
överskottet skulle få betraktas som utdelningsbar vinst. Det enda som kunde
anses riktigt vore att förfara som n1an skulle ha gjort ifråga om övergång
från Taler till Mark, d. v. s. att ej på någon punkt blanda ihop gammalt och
nytt penningvärde. Likväl kvarstår å andra sidan den - särskilt från den
private företagarens synpunkt ~ mycket reala skillnaden, att hans skulder i
verkligheten icke undergått sin rätta uppskrivning i det nya myntet och därför
på motsvarande sätt reducerats.

Det skulle ej förvåna mig, om praktikerna funne alla dessa resonemang
mer än vanligt konstiga och opraktiska, ty det äro de på sätt och vis. Men
det är ej resonemangens fel, utan det beror på det över all måtta konstiga i
deras förutsättning - nämligen ett ständigt och oberäkneligt fluktuerande pen
ningvärde. Mitt intryck är, att det överstiger de praktiska möjligheterna att
få ens tillnärmelsevis riktig vare sig bokföring eller balansberäkning vid starka
fluktuationer i penningvärdet; och då det till stor del är räkenskaper och ba
lanser som bestämma den ekonomiska verksamheten, så blir denna till följd
härav till stor del ett skepp utan roder. Boten kan endast vara en: ett så
långt möjligt stabilt penningvärde.

Professor K. Wicksell: Professor Heckscher jämförde den valutaförsäm
ring vi upplevat med Tysklands övergång från Taler- till ltlarkräkning, n1en
yttrade, att därvid tvenne olikheter framträdde. Dels skedde då övergången
till den nya räkneenheten med ens, medan det nu skett först småningom, dels
var förändringen den gången i motsats mot nu i lag föreskriven. Särskilt det
sistnämnda skulle jag vilja understryka. Lagen bygger helt visst på den yt
tersta förutsättningen," att penningen har ett fast värde. Men jag v~ntade på
att han skulle omnämna en tredje åtskillnad. I det ena fallet visste man vad
som skulle komma att ske, i det andra fallet ej. Detta är dock en väsentlig
skillnad. - Herr Heckscher sade vidare, att ett företag under en tid av fal
lande penningvärde borde få skriva upp alla sina tillgångar i motsvarande
grad. Men kan detta vara rätt, t. ex. beträffande fastigheter och aktier? En
akties värde beror på den framtida avkastningen. Dess värde ändras således
ej parallellt med penningvärdet.

Jag instämmer däremot fullkomligt i att utan ett fast penningvärde blir
allt affärsliv det rena hasardspelet. Men om prof. Heckscher har den åsikten,
hur har han då som ledamot av tull· och traktatkommitten kunnat tillstyrka
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återgång till guldmyntfoten? Detta medför sannerligen ingen stabilitet pen
ningvärdet. Guldet är nu som ett nljukt vax i händerna på den amerikanska
penningpolitikens ledare. Vad guldets värde blir framdeles ligger fullkomligt
i det ovissa. Det kan kända att det sjunker, och det kan också hända att
det stiger, n1edförande i båda fallen lika stora olyckor. Till att återinföra
stabilitet i penningvärdet är guldulyntfoten oduglig.

Revisor G. Lindahl: Jag begärde ordet på nytt, då jag försummade
att nämna avskrivningens förhållande .till kalkylerna. Det ar nog alldeles'
oriktigt utgå från, att om ett företag har låga värden å sina tillgångar, det
därför måste räkna med dessa siffror i sina kalkyler. I kalkylerna bör man
i stället räkna och kunna räkna med dagsvärdet.

Om penningvärdet är växlande och prisnivån är 300 mot utgångspunkten
100 och man har ett lager med ett dagsvärde av 3 milj. kr., så är det nog
viktigare att kunna bokföra detta i l milj. kr. än att uppskriva fastigheterna
från I milj. till 3 milj. kr. Det är icke vare sig märkvärdigt eller nytt, att
byggnaderna för dagen kosta .mycket mera än det belopp, vartill de äro bok
förda. Det är mycket betänkligare, när ett företag behandlar sina tillgångar
så, att när läget ändras,. det icke kan uppvisa någon vinst. Det är dess
bättre så, att aktiebolagslagen lägger .hinder i vägen för att uppskriva' åt
minstone det fasta kapitalet. Genom dylik uppskrivning skulle i detta fall en
extra vinst av 2 milj. kr. ha' uppstått. Medgivandet av sådan uppskrivning,
tror jag, skulle vara betänklig i praktiken. Nu hava vi ett penningvärde, som
lnätes med index 170. Hurudant detta blir nästa år veta vi ej. En vinst
genom uppskrivning bytes lätt i förlust, och det är mycket olyckligt att öka
sina kapitalkostnader genom uppskrivning av kapitalföremåI-ens värde med
chimära vinster.

Jag bibehåller min uppfattning, att avskrivning på kapitalföremål och
avsättning till fonder av .de belopp, som behövas för att köpa nya föremål,
äro två skilda saker. Det finns olika slags kapital, realkapital och penning
kapital. Om index är 300 och ett företag tjänar 300 kr., kan detta belopp
vid den prisnivån omsättas .till kapitalföremålJ som vid index 100 få värdet
100 kr. B~loppet kan också insättas i bank och vid index 100 behålla värdet
300 kr. Dessa 300 kr. penningkapital hava ett helt annat värde än 300 kr.
realkapital i första fallet. Dessa penningvärden gå egentligen ej att samman
blanda och behandla lika, och man löser icke hopblandningsproblemet med
att göra avskrivning efter dagsvärde å realkapitalet.

Direktör O. Falkman : Inledaren klandrade industrimännen för att de
behandlat avskrivningsfrågorna lättsinnigt och under inflationsperioden ofta
gjort alltför små avskrivningar. De betänkliga konsekvenserna därav såge man
nu efter omslaget. För min del anser jag, att man riktat klandret åt orätt
håll. Bland näringslivets män hade man nog allmänt klart för sig, att de
under prisstegringsperioden förvärvade objekten borde avskrivas väsentligt kraf
tigare än de objekt, som tillkommit vid normala priser. Man var också ange
lägen om att säkerställa sina företag mot de bakslag, som kunde förväntas
komma, och ville i regel visst icke visa större vinster än som var nödvändigt.
Att avskrivningarna ej blevo tillräckliga berodde alltså ej på bristande upp
fattning om behovet av de större avskrivningarna, utan berodde huvudsakligen
på skatteförordningarnas bestämmelser och tillämpning. Såsom skattefria till-
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lätos nämligen under ifrågavarande period icke några väsentligt större avskriv
ningar än som förut godkänts, trots att dessa ofta nog varit alldeles otillräck
liga redan under normala förhållanden, och bokföringen måste i stort sett
följa -de sålunda fastställda avskrivningskvoterna, om man ej ville komma i
absurda lägen. Det är alltså taxeringsbestämmelserna, som i regel bära an..
svaret för att avskrivningarna ej blivit tillräckliga.

Det har sagts, bl. a. även inom politiska kretsar, att industriföretagen
under de goda åren i stor utsträckning utplundrades av sina aktieägare genom
överdrivna utdelningar och genom emissioner av gratisaktier, vilket vore an·
ledningen till att dessa företag nu under krisen hade så svårt att reda sig
och att åt sin arbetarstam bereda sysselsättning. Dessa uppfattningar äro
förvisso oriktiga. Beträffande först utdelningarna tror jag man kan påstå, att
desamma - trots de bokförda vinsterna - höllos i stort sett förvånande
moderata och ökades mindre än" som motsvarar penningvärdets fall. Stats..
nlakterna gjorde dock vad de kunde för att framkalla en förändring härutinnan
genom sin med B-skatten införda straffbeskattning av ej utdelade vinster. Är
alltså påståendet om utplundring genom stora utdelningar ej riktigt, så är
föreställningen om gratisaktieemissionernas försvagande inverkan å företa
gens solvens än orimligare. Gratisaktieemissionen var dock en väg, kanske
ofta den enda, som möjliggjorde för ett bolag att få' behålla sina kassamedel.
Hade bolagets vinster fått k.varstå i balansen såsom disponibla, hade säker
ligen i många fall större utdelningar småningom framtvungits. Genom att i
stället överföra vinsterna till aktiekapitalet och lämna ut gratisaktier därför
konsoliderades företagets ställning - icke tvärtom. Detta är f. ö. så själv
klart, att det i denna församling knappt behöver framhållas. Inledaren upp
gav, att vid gratisaktieemissionerna skulle ien del fall även avskrivningsfonden
hava överförts till aktiekapitalets konto. Detta har dock säkerligen icke före
kommit i någon nämnvärd omfattning och har givetvis icke inverkat något på
resp. företags solvens, om "än operationen ur andra synpunkter ej är så särskilt
sympatisk.

Beträffande av inledaren angivna två metoder för bestämmande av ratio..
nella' avskrivningskvoter, synes mig ingendera ur praktisk synpunkt acceptabel.
Den såsom professor Cassels metod angivna förutsätter ju - om jag rätt för..
stod beskrivningen därå - att det framtida penningvärdet skulle vara bekant,
men det är just detta framtida värde, som man beklagligtvis ej känner under
sådana tider som här avses. Inledarens eget förslag synes mig ävenledes
svårutförbart, enär det skulle medföra olika avskrivningskvoter för varje objekt,
beroende på penningvärdet vid tiden för resp. förvärv. Åtminstone för ett
större företag bleve detta alldeles för komplicerat. Den enda praktiska lös..
ningen av avskrivningsfrågan synes mig vara användandet av fasta - tillräck-

. ligt stora - avskrivningskvoter, som vid eventuella förändringar i penning
värdet på förnuftigt sätt generellt ändras.

Inledaren uttalade - vad som även sagts av "andra - att avskrivnings..
kvoterna böra hållas lika stora under dåliga som under goda år. Bokförings
mässigt må. detta visserligen vara önskvärt men ingalunda nödvändigt, och ur
beskattningssynpunkt bör det ej fordras. Ur bokföringssynpunkt är nämligen
huvudsaken, att ett objekt avskrives inom rimlig maximitid, och från fiskalisk
synpunkt bör det vara tillräckligt veta, att ett visst objekt ej avskrives fortare
än under viss fastställd period. Om ett företag under ett år av någon anled
ning icke kunnat göra normala avskrivningar, bör det därför ur både bok-

z - 2261. Nationalekon. Fören. Förh. I922.
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förings- och skattesynpunkt vara tillfredsställande, när avskrivningen ett "följande
år göres i motsvarande n1ån större än den normala.

Till slut vill jag endast för min del instämma uti professor Heckschers
uttalande, att sund ekonomisk verksamhet är omöjlig, så länge penningvärdet
är underkastat sådana växlingar som för närvarande. En stabilisering av pen
ningens värde är alltså nödvändig. Man får vid en sådan stabilisering ej låta
sig avskräckas därav, att fastlåsandet av ett visst penningvärde medför orätt
visa mot personer, son1 före en viss period förvärvat fordringar, ty orättvisor
äro oundvikliga, hur man än bär sig åt. Skillnaden är endast, att om stabili
seringen sker på en punkt, blir det en viss grupp och om stabiliseringen sker
på en annan punkt, blir det annan grupp personer, som bliva - alla lika
oförskylt - lidande. De största orättvisorna skapas emellertid genom nu
varande osäkerhetstillstånd, som hindrar produktionen och berövar människor
möjlighet att existera. Det viktigaste av allt är därför, att näringslivet be
redes möjlighet att fungera. Kan den därför erforderliga stabiliseringen av
penningvärdet ej vinnas genom guldmyntfot, måste våra nationalekonomer an
visa andra utvägar.

Fil. kand. B. Ohlin: Direktör Falkman nälnnde, att en av de viktigaste
orsakerna till att våra företag under krigsårens högkonjunktur icke avskrivit
tillräckligt är de fordringar, som uppställas av taxeringsmyndigheterna. Detta må
vara sant, men när han sedan yttrade, att det icke lyckats få fullständig korre
spondens mellan de privata balansräkningarna och dem som framlagts för skatte
myndigheterna, har jag svårt inse, varför man ej kan göra en radikal skillnad
mellan dessa båda slag av balansräkningar. Enligt min mening är det en
fråga av största praktiska betydelse, att man har en balansräkning, som
- vare sig den överensstämmer med lagens eller taxeringsmyndigheternas
fordringar - anger ställningen sådan den verkligen är och som man gör upp
efter bästa förstånd. Jag tror då, att man får lättare i praktiken genomföra
det avskrivningssystem, som framställdes av inledaren.

Att avskrivningarna böra regleras efter penningvärdets förändringar före
faller nära nog axiomatiskt. Men att genomföra detta i praktiken möter
givetvis de största svårigheter, en fråga som inledaren gick mycket lätt över.
Man skulle dock kunna tänka sig, att man införde särskilda regleringskonton
vid sidan av de vanliga avskrivningskontona.

En' förutsättning för en tillfredsställande reglering av avskrivningspolitiken
vid varierande penningvärde är emellertid, att problemet om avskrivningar vid
konstant penlli1zgvärde blir klarlagt. Angående själva principen därvidlag har jag
en helt annan ståndpunkt än inledaren. Han säger, att avskrivningen bör ske med
konstant belopp år från år. Emellertid äro avskrivningarna endast en del av den
totalkostnad, en anläggning åsamkar; räntorna äro den andra. Skall totalkost
naden kunna hållas konstant, kräves det successivt stigande avskrivningar, då
räntekostnaderna falla, allt efter som anläggningens värde sjunker. Detta är
tydligen den enda riktiga principen, och den har tvingat sig fram i praktiken
vid företag, där avskrivningarna spela en särskilt framträdande roll, såsom vid
vattenkraftverken. En helt annan fråga är, att man kan avskriva mer än nö
digt, nämligen för att skapa ») dolda reserver»). Detta bör i så fall endast ske
i den offentliga balansräkningen, ej i företagens privata.
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Professor K. VVicksell: Jag ber om ursäkt att diskussionen genom n1itt
inlägg kom att dragas till utkanten av det egentliga ämnet. Det är dock mera
skenbart, ty dessa saker ha väl nUlnera sin största praktiska betydelse däri, att
det kan bliva fråga om anspråk på att nu få göra de avskrivningar, som borde
hava ägt rum tidigare. För fran1tiden skola vi hoppas, att denna fråga ej
mer skall utgöra ett aktuellt problem, utan att ett stabilt penningvärde skall
kunna åstadkommas.

Gentemot direktör Falkn1an vill jag säga, att det är fullkomligt misstag
att påstå, att, on1 penningvärdet stabiliseras, de av föregående fluktuationer
uppkomna olägenheterna icke kunna gottgöras, och, om de kunna gottgöras i
en riktning, nya orättvisor mot andra skulle begås. Att man kan gottgöra
begångna orättvisor, visar historien om de franska assignaternas inlösning. Har
detta skett en gång, kan det ske en gång till, och några nya orättvisor be
höva ej uppkolnma, om saken konsekvent genomföres.

Direktör Falkman yttrade, att on1 ej guldet kan skaffa oss ett fast pen
ningvärde, borde nationalekonomerna giva anvisning å en annan metod. Jag
vill blott säga, att jag för min del allvarligt bemödat mig därom; jag har en
gång t. o. m. hållit ett föredrag i denna förening - det är. nu 24 år sedan

och det handlade just om detta än1ne.

Direktör C. Ramström : Jag skulle vilja rekommendera som det prak
tiskt lämpligaste sättet att reda ut problemet om avskrivningar vid växlande
penningvärde, att man fortsätter med avskrivningarna efter det system, varmed
man börjat inom ett företag men vid sidan därav gör avsättningar, lämpade
efter penningvärdets förändringar. Man vinner därigenom en justering av till
gångarnas värde en gång om året. För kalkyleringen är detta visserligen ej
tillräckligt. Denna kräver, att man ständigt någorlunda känner sina kostnader.
Men man reder sig därvid med ungefärliga uppskattningar. Det har visat sig,
att i praktiken har problemet i denna riktning kunnat lösas relativt lätt. Man
kan ha gjort avskrivningen för stor eller för liten. Häri ligger alltid ett mo
ment av spekulation, men utan att spekulera kan en affärsman ej leva, och det
gäller att spekulera i rätt riktning.

Jag erkänner det riktiga i vad herr Ohlin yttrade, att om kostnaden
skall hållas konstant böra avskrivningarna successivt stegras. Men en prak
tiker måste räkna med något, som heter risk, och som även måste täckas.
Vill jag stå på den säkra sidan, bör jag se till, att den årliga avskrivningen
till att börja med blir så stor, att, om en olycka skulle inträffa, jag ej kommer
i förlägenhet, då jag skall skaffa mig en nyanläggning. Jag vill därför re
kommendera större avskrivningar att börja med och -sedan mindre och mindre,
då därigenom riskmomentet minskas.

Direktör O. Falkman : Jag begärde ordet med anledning av herr Ohlins
fråga, varför man ej kunde tillämpa fullt rationella avskrivningar i sin bok
föring, även om man måste följa andra principer vid deklarationerna. Svaret
härpå är, att taxeringsmyndigheterna i regel ej gilla andra utgångsvärden för
avskrivningskvoternas procentuella beräkning än de bokförda, och att alltså
en bokförd större avskrivning än den skattefria medför ej endast, att den över
skjutande avskrivningen ej får avgå från den deklarationsskyldiga vinsten, utan
också att man ett följande år får beräkna den procentuellt tillåtliga skattefria
avskrivningen endast å ett mindre kapitalbelopp och följaktligen får 111indre
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skattefri avskrivning än om man i bokföringen hela tiden tillämpat' de av
taxeringsmyndigheterna godkända avskrivningskvotema. Man vinner vid sådant
förhållande f. ö. aldrig skatteavdrag för de avskrivningar, som dock enligt våra
utgångspunkter varit de mest behövliga av alla. Att söka förebygga denna
absurditet genom förandet av två från varandra vitt skilda boksystem, ett för
bolagets och ett för taxeringslnyndigheternas räkning, är säkerligen i längden
outförbart, åtminstone för större och mångsidiga företag.

Gentemot professor 'VickselI tillåter jag mig framhålla, att ett återstäl
lande af 19 l 4 års penningvärde skulle gå över en otrolig massa lik. Även
många av dem, vilka. deflationen är avsedd att bringa rättvisa, skulle därvid
stryka med. Såvitt jag förstår, är det endast de personer, vilka lagt alla sina
pengar såsom' sedlar i kassakistan, som -kunna hava någon fördel aven för
ödande deflationskris.

Professor E. Heckscher: Professor Wicksells invändning mot min fram
ställning av tillgångarnas behandling accepterar jag gärna. Det rätta uttrycket
från min sida hade· varit: en sådan uppskrivning av tillgångarna, som mot
svarar det av penningvärdets förändringar skapade läget. Men onekligen gör
detta uppgiften ännu svårare än den redan därförutan är.

I fråga om förutsättningarna för ett stabilt penningvärde skall jag nöja
mig med att hänvisa till vad tull- och traktatkommitten säger om utsiktslös
heten aven fri valuta med fas~ köpkraft gent emot varorna (Utlåtande i va
lutafrågan sid. 9). Det krav på »alltings återställelse», som professor Wicksell
på nytt framför, skall jag också avstå från att nu diskutera, då jag kanske
har lov att dessförinnan göra anspråk på granskning från .professor 'Vicksells
sida av den redogörelse för de franska assignaternas avlösning, som jag läm
nade i Ekonomisk Tidskrift för 192 l. . Det förefaller mig nämligen därav
framgå, vilka enorma svårigheter det mötte och än mer nu möter att verk
ställa en allmän omräkning av fordringar och skulder, t. o. m. när man såsom
under franska revolutionen håller sig till ännu gällande avtal; och likväl är
detta ett lekverk i jämförelse med professor Wicksells krav på att alla de
många miljonerna redan lösta avtal från de senaste åtta åren skola galvani
seras till nytt liv och bli föremål för omräkning med hänsyn till de betal
ningar de rätteligen borde ha föranlett.

Grosshandlare H. S. Josephson: Det talas mycket om stabilisering av
penningvärdet. Om detta någonsin kan bli verklighet, betvivlar jåg på det
högsta. Nya förhållanden komma alltid att uppstå, som omöjliggöra en verklig
stabilisering.

Beträffande avskrivningsproblemet vill jag emellertid framhålla ett par
synpunkter. Jag tänker särskilt på avskrivningen å maskiner. Här föreslås,
att man skall avskriva 10 % varje år och gå efter en viss norm. Avskriv
ningen är dock något mycket elastiskt. Först och främst är frågan vad ett
,företag tål för avskrivningar. Tål företaget riktiga och rättvisa avskrivningar;
finnes endast en riktig norm härför, nämligen att se till att maskinen har det .
värde, ,vartill den just vid avskrivningstillfället kan anskaffas minus slitaget.
Bokför jag den till högre värde än det, för vilket den verkligen kan anskaffas,
kommer en konkurrent, som köper maskinen till detta värde, och jag kan då
ej konkurrera. En maskin liksom allting annat i ett företag bör alltså upp
tagas till det pris, den billigast kan erhållas för. Härtill har man också rät-
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tighet enligt skatteförordningarna. Är anskaffningsvärdet 40 % lägre än jag
köpt föremålet för och jag orkar med en dylik avskrivning, har jag intet annat
val än att upptaga det härtill.

Vad beträffar den av direktör Falkman framförda nleningen, att det
skulle vara lämpligt att bolagen göra nyemissioner i form av gratisaktier, anser
jag detta vara fullständigt oriktigt. Efter de sju feta åren kon1ma de sju magra.
Jag ber få understryka vad herr Ohlin yttrade, såsonl varande särdeles klokt,
att i tider av fallande penningvärde två olika beräkningar göras av tillgång
arnas värde. Det är ej ·så som direktör Falkluan sade, att bolagen måste dela
ut de nominella vinsterna, utan de böra avsättas för kommande år. Följden
av att så i stor olufattning ej skett är, som erfarenheten visat, den, att det
täres på det nya aktiekapitalet. Resultatet se vi bäst på' fondiistan.

Professor K. W'icksell: Om professor Heckscher vill giva mig något
konkret fall, aldrig så invecklat, där det gäller att åstadkomma rättvisa i den
genom penningvärdets förändring framkallade oredan, förklarar jag mig beredd
att försöka lösa det och tvivlar ej på att jag skulle lyckas. Men att lösa alla
svårigheter på en gång kan jag ej. Här kunde vara något för våra arbetslösa
kontorister att syssla med. Jag vill blott tillägga, att, om en sak är nöd
vändig, människan i allmänhet är i stånd åstadkOll1ma åtminstone någon
modus vivendi.
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Det för aftonen uppställda överläggningsämnet :

Den föreslagna lagstiftningen angående kontroll över
truster och karteller

inleddes av Professor K. G. Westman.

Man hör ofta talas om ekonomiskt och politiskt förutseende, och lik
väl finns knappast någonting mera sällsynt. Ett gott bevis på svårigheten
att förutse ekonomiska händelser är givetvis den svåra kris, vari vi nu
befinna oss. Det är ju klart, att läget i vårt land icke skulle vara sådant
det nu är, om våra affårsledare och politici haft, åtminstone i någon mån,
förutseendets gåva, om de kunnat på förhand skönja, låt vara blott i deras
huvudriktning, de linjer, efter vilka den ekonomiska utvecklingen skulle
komma att löpa, sedan världskriget utmynnat i Versaillesfreden.

Den erinran jag härmed tillåtit mig göra om våra egna misstag avser
att förhindra, att vi med någon alltför stark känsla av överlägsenhet skulle
se tillbaka på gångna generationer, som också tillåtit sig överraskas av
den ekonomiska utvecklingens omkastningar. Det brukar ofta påpekas, att
männen av den gamla liberala ekonomiska skolan, SOlU förde den fria kon
kurrensens - och därmed även frihandelns och näringsfrihetens ideer 
till seger, ingalunda förutsåga, att utvecklingen ej skulle komma att stanna
vid den nyvunna ekonomiska friheten som vid ett slutmål. Men likväl fick
världen uppleva, att sedan näringslivet frigjorts ur det tryckande förmyn
derskap, som staten förut utövat, och den fria konkurrensen blivit närings
livets grundval, dröjde det ej länge, förrän man började ersätta den forna
statliga regleringen med på privat väg skapade band, som avsågo att in-
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skränka eller inom ett visst område upphäva den fria konkurrensen. De
moderna monopolsammanslutningarna uppstodo och började sitt segertåg.

. Man ser ej så sällan hos nationalekonomiska författare den uppfattningen
uttalad, att detta skulle berott på en inneboende tendens i den fria kon
kurrensen. Den moderna fria konkurrensen, ha~ man sagt, upphäver sig
sj älv_ med inre nödvändighet och leder fram till en strävan att bortor
ganisera sig själv och ersätta sig själv genom monopolistiska samman-
slutningar. .

För min del måste jag säga., att dessa uttryck, detta tal om en inne
boende tendens, en inre nödvändighet, hos den fria konkurrensen att övergå
till sin motsats förefaller mig alltför mystiskt färgat, och jag har ej blivit
övertygad om att den fria konkurrensens system är behäftat med den obot
liga svaghet, som dessa uttryck vilja suggerera oss att tro på.

Det förhåller sig enligt min tanke i stället så, att den fria konkurren
sens system alltjämt kan och bör utgöra det urberg, varpå det ekono
miska livet vilar, även om det kan vara ändamålsenligt och därför, om
man så vill, uttryck för en högre utveckling, att delar av detta urberg täc
kas av d~ monopolistiska sammanslutningarnas avlagringar. Det är, så vitt
jag kunnat finna, icke grundat på en riktig uppfattning, när man i de mono
polistiska sammanslutningarna velat se naturliga övergångsformer för närings
livets självständiga omläggning från den fria konkurrensens bas till sociali
seringens. En helt annan sak är det tydligen, att en statsmakt, som'
planerar socialiseringsexperimentet, kan finna dessa experiment underlättade
genom monopolbildningar på det ena elle~ andra området.

Lämnar man åsido böjelsen att göra konstruktioner - ehuru jag med
ger, att detta är en mycket angenäln sysselsättning - torde man helt en
kelt kunna säga; att monopolbildningar ur nationalekonomisk synpunkt kunna
betecknas såsom vittnesbörd om erfarenheten, att den fria konkurrensens
system icke under alla omständigheter medför de fördelaktigaste resultaten
utan att dessa i stället, då vissa faktorer föreligga, kunna vinnas medelst
en monopolistIsk koncentration.

Det synes också vara ganska allmänt erkänt, att frarnträdandet och
utbredningen av våra dagars monopolföretag står i nära samband med så
dana andra företeelser inom näringslivet som den övergång till stordrift,
vilken ägt rum inom industrien till följd av maskinteknikens utveckling,
den ökade kapitaltillväxten, det förbättrade kreditväsendet och utvecklingen
a,v' associationsformerna, särskilt aktiebolaget o. s. v. Härtill kommer natur
ligtvis, att staten genom särskilda åtgärder såsom tullar eller skattelag-

.stiftning eller meddelande av patentskydd: kan skapa särskilt gynnsamma
förutsättningar för uppkomsten av ett visst monopol. I en särskild klass
för sig stå tydligen de monopol, som äro byggda på herraväldet över efter
sökta naturtillgångar.
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De för monopolbildning gynnsamma faktorerna - vilka jag här natur
ligtvis kunnat endast i k~rthet antyda .~ ha som bekant varit av den be
tydelsen, att monopoliseringstendenserna spritt sig till så gott som alla
länder med västerländsk industriell kultur, och i många länder ha mono
polföretagen vunnit herravälde över den ojämförligt större delen av nä
ringslivet.

I nästan hela den västerländska kulturkretsen har man därför måst
upptaga monopolproblemet· till diskussion och bestämma sin ställning till
detsamma.

* * *

En av de första frågor, som härvid måste uppmärksammas, är givet
vis den Oln monopolbildningarnas fordelar och olägenheter ur nationalekono
misk synpunkt. Vad fördelarna angår, torde det vara ganska tydligt, att
en monopolställning kan medföra högst avsevärda nationalekonomiska för
delar utöver dem,' som den icke monopoliserade stordriften kan erbjuda,
för så vitt frånvaron av konkurrens ej ,förleder monopolets innehavare att
underlåta att tillvarataga och främja tekniska uppfinningar och ekonomiska
framsteg~ Det synes emellertid icke vara anledning att här närmare redo
göra for de 'nationalekonomiskt fördelaktiga verkningarna av monopolbild
ningar, då ju numera ståndpunkten, att de borde förbjudas, längesedan
övervunnits.

Bland de ur nationalekonomisk synpunkt ofördelaktiga verkningarna
av monopolsammanslutningar må till en' början erinras om det förhållande,
att erfarenheten visat, att monopolbildningar ofta äro förenade med över
kapitalisering. Ofta drives denna så långt, att däri måste anses ingå även
kapitalisering av den vip.st sammanslutningen ernår genom bruk - eller
kanske rättare sagt missbruk - av sin monopolistiska maktställning vid
prissättningen.

En vinst erhållen med hjälp av denna maktställning brukar kallas
1nonopo/vinst. En monopolinnehavare, som har ett bestämmande inflytande
över utbudet, kan genom att åstadkomma en artificiell knapphet på varan
vid försäljning ernå ett pris, som är övernormalt i förhållande till det pris
han kunde erhållit vid konkurrens. På detta sätt kan han komma i åtnju
tande av monopolvinst. Genom ett motsatt tillvägagångssätt kan mono
polisten även 'vid inköp skaffa sig monopolvinst. I detta fall är det hans
herravälde över efterfrågan, som tillåter honom att nedsätta priserna till
en lägre nivå än. den fria marknadens. Det är välbekant, att monopol
innehavare i båda dessa riktningar - alltså både mot konsunlenter och
producenter -' gått så långt, att man med skäl kan tala om utsugning.

Det är i dylikt fall, när den fria konkurrensen är upphävd, när den
inte längre verkar som prisreglerande faktor, som staten har anledning att
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ingripa för att kontrollera, vad den starkare förehar gent emot d~ svagare
inom ett näringsliv, som icke längre är fritt. Och denna kontroll måste
tydligen avse icke blott prissättningen utan även omfatta en undersökning,
huruvida monopolistens maktställning medför användandet av affärsmeto
der, som innebära avsteg från den» lojala konkurrensens» - ett betecknande
namn för normen för affärsmoral. Jag har lämnat dessa antydningar om
den teori för statens ingripande tiH kontroHering av monopolföretag, vilken
utförligare framställts i trustlagstiftningskommittens betänkande, för att visa,
hur föga Stockholms handelskammare tänkt sig in i den principiella sidan
av problemet om staten och monopolbildningarna att döma av det utlåtande
-över kommittens förslag, som handelskammaren ingivit till kommerskolle
gium. Handelskan1maren yttrar där, att statens -åtgärder mot monopolis
tiska sammanslutningar ärQ, »därest de överhuvudtaget skola motsvara av
sett ändamål, ägnade att i alltför hög grad inkräkta på den fria utveck
lingen. Mot alla ingrepp från statens sida, vilka avse att klavbinda nä
ringslivets rörelsefrihet eller att i större eller mindre mån på statens organ
överlåta ledningen av produktion och omsättning måste handelskammaren
nu - liksom vid upprepade tidigare tillfållen - inlägga sin bestämda
gensaga. Om än vissa inskränkningar i den fria näringsutövningen kunna
synas vara i och för sig ägnade att i särskilda avseenden medföra goda
verkningar, måste dock de synpunkter, från vilka dylika inskränkningar
kunna påfordras, tillmätas en underordnad betydelse i jämförelse därmed att
principen om den enskildes ekono1niska handlingsfrihet icke trädes for 11ära».

Det är verkligen intressant att iakttaga den djärvhet, varmed han
delskammaren tillämpar den lära, som den gamla ekonomiska liberalismens
män uppställde om den enskildes ekonomiska handlingsfrihet, på monopo
listen - vars framträdande de ej förutsågo och som utgör en negation av
hela deras lära. Om en dylik monopolist, skildrad av handelskammaren
såsom på en gång monopolets och den ekonomiska frihetens man, kan man,
synes det, tillämpa skaldens ord: »till hälften örn, till hälften näktergal».
Hela tankegången är för övrigt densamma, som. om man i den fria jord
äganderättens namn skulle fordra frihet för en person att utan statsingri
pande vinna äganderätt till all Sveriges jord.

Den principiella motivering, som i det föregående givits för utövan
det av kontroll över monopolbildningarna, har gått ut på att visa, att
denna kontroll skulle komma som ett ko_rnplement till läran om den fria
konkurrensen och omfatta det område, där den sistnämndas tillämpning
av faktiska omständigheter satts ur kraft. Det är svårt att inse, vilken
annan ståndpunkt än kontrollens, som för detta område vid närmare över
vägande kan omfattas av dem, som äro sinnade att upprätthålla principen
om d-en fria konkurrensen som grundläggande för vårt näringsliv.

* * *
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Emellertid uppstår nu närmast den frågan, om det föreligger en
monopolbildning i vårt land av sådan omfattning. att det finns någon prak
tisk anledning för statsmakterna att upptaga monopolproblemet till hand
läggning.

Redan en flyktig bläddring i riksdagsprotokollen från de sista år
tiondena visar, att omständigheterna varit sådana, att monopolbildningar
avena eller andra slaget tilldragit sig en livlig uppmärksamhet från riks
dagens ledamöters sida. Det kom därför knappast överraskande, att 1920

års riksdag ansåg tiden vara inne att gå monopolproblemet närmare inpå
livet. Riksdagens beslut kan karaktäriseras som en begäran om utredning
i en särskild av riksdagen angiven form. I känslan av att det här vore
fråga om ett ömtåligt område av näringslivet, där man borde gå fram med
den största försiktighet, uttalade riksdagen den meningen. att man icke
omedelbart borde skrida till en definitiv lagstiftning. Riksdagen ansåg i
stället, att det i första hand vore önskvärt att få till stånd en myndighet
med andra och bättre möjligheter än en svensk kommitte att verkställa
tillförlitliga utredningar om de monopolistiska sammanslutningarnas verk
ningar inom vårt näringsliv, speciellt med avseende å prissättningen å
produkterna. På detta sätt skulle man erhålla nödigt material för ett bedö
mande av frågan om de åtgärder, som slutligen borde vidtagas. Riks
dagen önskade därför en provisorisk lagstiftning, som närmast avsåg att
få till stånd en efter våra förhållanden organiserad myndighet med sär
skild befogenhet att inhämta erforderliga- upplysningar. Givetvis kunde
en sådan myndighets verksamhet anses innebära en viss kontroll över de
monopolistiska sammanslutningarna i vårt land, men denna kontroll skulle
icke innesluta en självständig befogenhet för den ifrågasatta myndigheten
att meddela sammanslutningarna anvisningar rörande skötseln av deras
affårsdrift. Det var med denna motivering, som riksdagen begärde ut
arbetandet av förslag till en provisorisk lag rörande statskontroll över
truster och andra monopolistiska sammanslutningar inom produktion, han
del och transportväsen.

Var nu detta riksdagens beslut förhastat? Förekommer monopoli
sering i vårt land i den utsträckning, att det finns verkliga skäl till att
taga upp frågan om de monopolistiska bildningarna i vårt näringsliv och
deras verkningar till den ingående utredning, som riksdagen begärt?

Det är klart, att den trustlagstiftningskommitte, som regeringen till
satte för att utföra riksdagens begäran, måste för sig uppställa den sist
nämnda frågan. Kommitten skulle visserligen utarbeta endast en proviso
risk lag, men kommitten måste naturligtvis för att kunna motivera lagen
skaffa sig en övertygelse om dess behövlighet, liksom den även måste för
söka förvärva kännedom om det material, d. v. s. monopolbildningarna,
som lagen skulle avse.
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Kommittens betänkande med därtill fogade bilagor innehåller' också
ganska omfattande upplysningar rörande de monopolistiska bildningarna
inom vårt näringsliv. Av särskilt värde för kommitten har varit, att den
hade för~ånen att vinna medverkan av sekreteraren Adolf Ljunggren,
den främste kännaren av vara monopolistiska sammanslutningar. I en
bilaga har han offentliggjort en studie över »Monopolsammanslutningarnas
organisationsformer och utvecklingstendenser i Sverige», vilken är byggd
på ett under mångåriga forskningar samlat vidlyftigt material, till stor del
erhållet på villkor, som göra det tillgängligt endast för hononl själv. Jag
ber att få anföra ett par omdömen, som han uttalat med stöd av sina källor.

Onl priskartellerna säger han (sid. 18 I), att de torde vara de talrikast
förekommande av monopolistiska sammanslutningar. De förefinnas på alla
näringslivets områden från ~torindustrien och ned till blomstermånglarna på
to!gen. )Vissa av dessa sammanslutningar ha nått en synnerlig styrka och sta
bilitet, såsom t. ex. kol· och järnhandlaresammanslutningarna samt samman
slutningarna mellan landets urmakare. I vissa fall ha dessa handelssamman
slutningar t. o. m. nått en styrka, som tvingat oorganiserade industrier att i
rent försvarssyfte sammansluta sig Även gent emot konsumenterna synas dessa
sammanslutningar icke alltid farit varsamt fram, och på senare tider kunna fall
påvisas, då tack vare sammanslutning en varas detaljhandelspris med mera än
100 % överstigit samma varas pris i engroshandeln. )

I ett annat sammanhang framhåller han (sid. 205), hurusom den åtmin
stone under en privatkapitalistisk regim högsta tänkbara formen av ekonomisk
företagsamhet är den, då en trust eller kartell, stödd på en kraftig bank, be
härskar hela produktionsprocessen och följaktligen besitter ett utomordentligt
starkt monopol. »Här i Sverige har man väl ännu ej hunnit hit», fortsätter
han, »ehuru inom 'många nä~ingsgrenar utvecklingen ej synes hava långt kvar.
Här kan erinras om de stora ofta såväl horisontala som vertikala trustbildningar,
tillsvidare vanligen under kontrollbolagets form, som förefinnas inom socker-,
malm-, tändsticks-, stenkols-, sprängämnes-, kalk·, glas-, kork-, telefon-, jäste,
krit-, trikå-, litografiska och bryggeri- m. fl. industrier, ävensom inom sjöfarten,
för att ej nämna de industrier, vilka redan med trusten såsom övergångsform
nått fram till ett mer eller mindre förtäckt statsmonopol, såsom fallet är med
sprit- och tobaksindustrierna. ~

Kommitten har emellertid helt naturligt känt ett .behov att bilda sig ett
eget omdöme i frågan på grundval av material, som kommitten ~älv samlat
och prövat. Den har sålunda - under vissa reservationer, framkallade
av svårigheten att erhålla ingående och tillförlitliga upplysningar - upp
rättat en lång lista över monopolistiska sammanslutningar i Sverige. Den
har vidare, för att taga ett stickprov, lämnat en översikt över den omfatt
,ning, vari monopolistiska sammanslutningar göra sig gällande inom livs
medelsbranschen, och funnit, att en familj i Stockholm betalar ut omkring
46 % av sin livsmedelsbudget för varor, som prissättas av dylika samman
slutningar. Från statens ämbetsverk ha därjämte inhämtats upplysningar
om de erfarenheter, vilka de vid sin verksamhet vunnit om de monopo-
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listiska bildningarnas förekomst och verkningar. Från vissa ämbetsverk
ha erhållits upplysningar av stort intresse, som helt säkert för motsidan
äro svåra att jäva. Kommitten har vidare lämnat mera ingående redo·
görelser för ett antal monopolbildningar av större allmänt intresse och
därvid valt bildningar av olika typer, sockertrusten, kvarnföreningen, galosch
fabrikantkartellen, järnvarubranschens sammanslutningar, mjölkcentralen
m. fl. Åtminstone inom riksdagen ha de upplysningar, som här framlagts
om avtalens innehåll, Oln årsvinster, utdelningar, prispolitik m. m., tilldragit
sig ganska mycken uppmärksamhet. Detta är kanske också mindre för
vånande, då säkert icke alla förut vetat, att t. ex. inom galoschfabrikant
kartellen nettovinsten för några av bolagen vissa år uppgått till 100 a
150 % av det utspädda aktiekapitalet. Jag tror för övrigt inte, att jag
påstår för mycket, om jag säger, att man inom vidsträckta lager av vårt
folk anser, att endast monopolbildningen inom kvarnindustrien är av
den oerhörda betydelse, att den ensam skulle kunna motivera tillsättandet
aven undersökningsmyndighet.

Mot det material, som kommitten framlagt, har framställts dels den
anmärkningen, att det är för mycket, dels att det är för litet. Jag ber
med anledning härav få framhålla, att materialet avsett att utgöra en så
att säga prima jåcie bevisn'ing, en bevisning i fråga därom, huruvida an
ledning föreligger att företaga en närmare undersökning eller icke. Kom
mitten finner den framlagda utredningen tillräcklig för att styrka, att svaret
på denna fråga bör bli jakande.

För min del måste jag vidhålla denna mening även sedan jag genom
gått de utlåtanden, som från olika organisationer inom industrien, handeln
och hantverket ingivits. till 'kommerskollegium och där i flertal~t fall ut
talas den åsikten, att monopolbildningen. i vårt land icke nått den omfatt
ning, att någon lagstiftningsåtgärd är behövlig. En ståndpunkt motsatt
dessa organisationers intages för övrigt i utlåtanden, avgivna från annat
håll, t. ex. av vissa hushållningssällskap, landsorganisationen.i Sverige,
Sveriges husmodersföreningars riksförbund m. fl.

Det skulle föra för långt att upptaga till diskus&ion de invändningar,
som från det ena eller andra hållet gjorts mot att den ena eller andra samman
slutningen betecknats som monopolistisk. Även om alla dessa invändningar
vore riktiga, skulle det stå tillräckligt mycket kvar av kommittens argu
mentation. Men för min del kan jag t. ex. inte frångå, att »Sveriges
Järnhandlares centralförbund» är en monopolistisk sammanslutning, och
jag skulle vilja rekommendera för var' och en att komplettera Sveriges
hantverksorganisations skickligt skruvade inlaga ~ed att t. ex. läsa det
mycket kraftiga kartellavtal, som de skandinaviska urmakarna slutit och
som finns refererat i Norsk Pristidende för den 6 febr. i år. Överhuvud
taget kan det vara av intresse att påpeka, att sedan norrnlännen enligt
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sin nya lagstiftning börjat offentliggöra kartellavtal , finner man i nämnda
tidskrift åtskilliga intressanta bidrag till kännedomen om de svenska mono
polsammanslutningar, som ha förbindelse med Norge, t. ex. tändsticks
trusten, cementk.artellen, de svenska jästfabrikernas sammanslutning o. s. v.

* * *

Man har vid sin kritik av trustkommittens betänkande alltför ofta
förbisett, att när kommitten gick till utarbetandet av sitt förslag, skulle
detta i enlighet med den försiktiga qållning riksdagen angivit som den ,
riktiga, innehålla linjerna till en försöksvis gjord lagstiftning, en proviso
risk lagstiftning, som för vinnande av erfarenhet under en kortare tid
skulle prövas aven tillfälligt upprättad myndighet.

Genom den provisoriska lag, som alltså skulle stiftas, skulle denna
myndighet erhålla en vidsträcktare befogenhet än som kunde nledges på
administrativ väg att inhämta upplysningar om monopolistiska företag och
sammanslutningar. Den blivande myndighetens huvuduppgift skulle vara
att i den omfattning, som funnes erforderlig för bedömandet av behovet
av definitiv lagstiftning angående monopolistiska företag och samman
slutningar samt för utarbetandet av förslag till eventuell sådan lagstiftning~

åvägabringa utredning rörande förekomsten av dylika företag och sam
manslutningar samt verkningarna därav inom riket. Med stöd av sina ut
redningar skulle sedan myndigheten ifråga till Konungen avgiva yttrande
om behovet av definitiv lagstiftning i ämnet och, för så vitt myndigheten
fann förhållandena därtill föranleda, utarbeta förslag till en definitiv trustlag.

My~dighetens uppgift skulle alltså bli att uttala ett omdöme om
gjorda erfarenheter och utarbeta ett förslag, som skulle kunna äga auk
toritet inför regering och riksdag och bli avgörande för den slutliga lös·
ningen av trustlagstiftningens problem. Redan med hänsyn härtill måste
det anses vara uteslutet att ge denna nlynclighet en så svag a~ktoritet,

som en tillfälligt upprättad byrå i något ämbetsverk under en tillförordnad
byråchef skulle åtnjuta.

Den myndighet, som skulle upprättas, skulle ju dessutom för sin
utredningsverksamhet utrustas med 'en befogenhet vida utöver den vanliga
administrativa. Den skulle ingripa på ytterst ömtåliga områden, och det
föreföll därför i alldeles särskild grad behövligt, att de olika intressen, som
där voro verksamma och där möttes, bleve representerade inom myndig
heten på ett sådant sätt, att deras förtroende för densamma kunde vinnas.

Till följd av alla dessa överväganden beslöt kommitten att föreslå,
att den blivande myndigheten, trustkommissionen, icke skulle anordnas
byråkratiskt utan i stället byggas på representationsgrundsatsen. Det har
alltså varit ett ovanligt tomt slagord, när det i en stor del av pressen för-
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kunnats, att kommitten vill upprätta ett nytt ämbetsverk. Motsatsen är
det riktiga. Kommitten vill upprätta en representativ myndighet.

När det gällt att organisera denna myndighet, har det legat kom
mitten om hjärtat att skapa sådana. former, att alla berättigade krav på
sakkunskap och allsidighet i synpunkterna skulle bli tillgodosedda. Kom
mitten har för att bereda trygghet härför föreslagit, att trustkommissionen
skulle bestå av nio ledamöter. Av dessa, som skulle utses av Konungen;
skulle tre representera de områden av näringslivet, inom vilka monopolis
tiska företag och sammanslutningar företrädesvis förekomma, och tre före
träda konsumenternas erfarenheter och synpunkter. Vissa organisationer
skulle beredas tillfälle att inkomma med förslag å personer, lämpliga att
tillhöra dessa båda grupper. Den tredje gruppen skulle utgöras av lika
ledes tre personer, vilka kunde förväntas äga förutsättningar att opartiskt
med hänsyn till allmänt väl bedöma ärendena. Till denna grupp skulle
höra kommissionens ordförande och dennes ställföreträdare. Med hänsyn till
kommissionens lagstiftningsuppgift synes en ·av medlemmarna av denna
grupp böra vara lagkunnig. Behovet av nationalekonomiska insikter kan
också tillgodoses genom lämpligt personval inom denna grupp.

Det finns knappast något drag i kommittens betänkande, som
framkallat så mycken kritik SOIU detta förslag till trustkommissionens sam
mansättning. Egendomligt nog har man från näringslivets håll ansett sak
kunskapen överrepresenterad och velat nedskära komlnissionens medlems
antal. Somliga vilja 'sätta medlemsantalet till sex, andra till tre i samband
med en byråkratisk organisation o. s. v. I allmänhet synes man i hög
grad ha överskattat den ekonomiska betydelsen aven nedsättning av
medlemsantalet. Om vi anta, att kommissionen minskas med sex med
lemmar, så att endast tre bli kvar, att kommissionen har 100 samman
trädesdagar om året - vilket är mycket högt räknat - och att varje
medlem i medeltal drar en totalkostnad av 15 kr. pr sammanträde, vinner
man genom en dylik kraftig nedskärning 9,000 kronors besparing pr år.
Den fråga, som här föreligger, är alltså inte någon av rikets större spar
samhetsfrågor, som man kanske trott, när man läst· pressdiskussionen.
För min del vill jag endast uttala den meningen, att ju mindre man gör
den blivande myndighetens medlemsantal, desto högre ställer man an
språken på medlemmarnas personliga kvalifikationer, och desto svårare blir
det att finna personer som räcka till.

Kanhända bör jag också stryka under, att av vad jag sagt följer, att
organisationen av den nu föreslagna provisoriska trustkommisionen ingalunda
kan vara prejudicierande för det sätt, varpå en trustkontrollmyndighet de
finitivt bör organiseras.

* * *
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Stort intresse har-frågan om uppdragandet av gränser för den nu före
slagna provisoriska trustkommissionens verksamhet väckt på.olika håll.

Den praktiskt sett viktigaste begränsningen ligger givetvis i den
korta tid - 3 år - inom vilken trustkommissionen har att slutföra sin
uppgift. Det är givetvis otänkbart, att kommissionen inom denna tid skall
kunna utföra en undersökning av alla monopolbildningar i vårt land. Lag
förslaget uppställer emellertid även andra inskränkningar. Där förekommer
sålunda som huvudregel, att kommissionens utredning skall företagas i den
omfattning, som är erforderlig för bedömandet av behovet aven definitiv
trustlagstiftning och för utarbetandet av eventuellt förslag därtill. Men då
man nu i alla fall har en trustkommission, har man ej ansett sig kunna för
hålla densamma uppgiften att oberoende av denna förutsättning upptaga
till utredning även ett sådant fall, då en monopolbildning utnyttjar sin ställning
på sätt, som i betydande omfattning inom riket medför oskäliga prisför
hållanden. Handelskammaren i Gävle har föreslagit en sådan ändring, att
trustkommissionen endast skulle få taga befattning med-sådana monopolistiska
företag 000 sammanslutningar, vilkas verksamhet är till skada för det all
männa. Det är e~ellertid omöjligt att uppställa en dylik generell för
utsättning för att kommissionen ,skulle få upptaga en -undersökning. Gjorde
man det, skulle man ålägga kommissionen att i förväg utan undersökning
utslunga en kränkande beskyllning mot det företag, som skulle undersökas.

Vidare ligger naturligtvis en inskränkning för kommissionens verk
samhet däri, att den endast har att syssla med monojJolistiska företag och
sammanslutningar. Man har sagt, att den definition kommitten ger av mo
nopolbegreppet är alltför svävande. Denna definition, vilken som karak
täristisk för monopolstälIningen anger utövandet av ett bestämmande in
flytande på pris- eller omsättningsförhållanden, är emellertid den hävdvunna
nationalekonomiska, till vilken kommitten fogat någr~ ord, som utesluta
de monopol, vilkas verkningar ej äro av betydande omfattning, liksom de,
vilkas verkningar göras gällande utom riket, från att falla under lagen.
Kommitten har därjämte erinrat därom, att det, brukar angivas som en
förutsättning för att en monopolställning skall föreligga, att en sammanslut
ning eller ett företag vunnit sådan omfattning, att sammanslutningen eller
företaget behärskar 65 a 70 % av produktionen eller omsättningen å en
viss mark.nad, men att samtidigt brukar medgivas, att monopolställning
även kan ernås vid lägre procenttal.

Man har också kritiserat kommitten därför att den ställt sig på den
ståndpunkten, att den föreslagna lagen ej skulle bli tillämplig på vare sig

-arbetsgivareföreningar eller arbetarnas fackföreningar. Bland dem,som fordrat
en ändring härav, är egendomligt nog Sveriges Industriförbund. Denna kritik
torde man emellertid kunna helt kort bemöta med en fråga, om någon
verkligen_ tror, att det skulle vara en lämplig form för slitande av lönetvister
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mellan arbetsgivare och arbetare att lägga dem under en trustlag. Staten
har ju utbildat helt andra former för att utjämna dylika strider, och dessa
former böra naturligtvis ej slopas.

* * *

För att möjliggöra trustkommissionens utredningsarbete har den u~,

rustats med en vidsträckt befogenhet att inhämta upplysningar, naturligt
vis inom den ram, som angivits i det föregående.

En anonym kritiker i »Forum», vilken det för mig personligen varit
ett nöje att läsa från psykologisk synpunkt, har anmält starkt missnöje med
att kommitten i sitt förslag icke upptagit den anmälningsplikt för mono
polbildningar, som innehålles i den norska lagen av åren 1920 och
192 I . Det är emellertid lätt att förstå, att det var uteslutet, att man skulle
genom en dylik anmälningsplikt införskaffa ett vidlyftigt material till en myn
dighet, som skulle sitta blott i 3 år och som därför ej kunde hinna att bear
beta det. I det nu föreliggande betänkandet och på andra håll finns det för
övrigt nog och mer än nog av uppslagsändar för en blivande trustkommis
sions verksamhet. Industriförbundets utlåtande betonar dessutom mycket
skarpt de vådor, varmed det norska systemet ur industriens synpunkt är
förenat, 'och avvisar för sin del redan' den minsta tanke på dess inför
ande hos oss.

Kommitten har i stället gått den vägen, att den enskilde ålagts att på
trustkommissionens begäran lämna densamma upplysningar. Dylik upplys
ningsplikt rörande egen rörelse åligger endast styrelsen eller den, som eljest
företräder, förestår eller leder monopolistiskt företag eller sammanslutning
eller företag, vilket ingår i sådan sammanslutning. Upplysningsplikten
inträder' redan då kommissionen finner »sanolika skäl» föreligga att an
taga, att företaget eller sammanslutningen är av monopolistisk natur, men
sträcker sig naturligtvis i dylikt fall, om kommissionen skulle ha missta
git sig, endast så långt, som det behövs för att visa upp misstaget.

Vid sidan härav har kommitten föreslagit en allmän medborgerlig upp~

lysningsskyldighet rörande monopolbildningar inför trustkommissionen. Ej
heller i detta fall har kommitten gått så långt som man gjort i Norge.
Erkännas må, att en dylik upplysningsskyldighet för oss förefaller i viss
mån främmande. I England förekommer den emellertid sedan gammalt,
och min tro är, att den blir alltmer och mer oumbärlig i ett modernt, kom
plicerat samhälle.

De upplysningar, som meddelas trustkommissionen, böra givetvis be
handlas med den diskretion, som är erforderlig och möjlig, och ej onödigtvis
yppas eller offentliggöras. När kommitten utarbetat bestämmelserna härom,
har vår tryckfrihetsförordning berett vissa svårigheter. Att föreslå en änd-

3 - mI. Natz'onaleko1l. Fören. Förh. I922.
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ring i en grundlag med hänsyn till en provisorisk lag kunde ej gärna komma
i fråga. Den anordning kommitten föreslagit erbjuder emellertid, det vågar
jag med stöd av mina administrativa erfarenheter försäkra, fullt. betryg
gande garantier i det avseende, som här berörts, för så vitt icke trustkom
missionen skulle handla i uppenbar strid med lagstiftarens anvisning, vilket
icke kan i fråga om en myndighet förutsättas.

* * *

En del juridiska detaljanmärkningar, som framställts, bör jag naturligt
vis inför denna åhörarkrets lämna därhän.. Jag skall därför nu till slut
endast säga några ord om den mening, som från flera håll uttalats,
att man i varje fall och under inga omständigheter bör besluta en trust
lagstiftning under den depressionstid, som vi nu ha att genomkämpa.

I den mån denna mening skulle innebära, att en depressionstid gör
slut på monopolbildningssträvandena, kan jag icke biträda densamma Er
farenheten har tvärtom visat, att prissänkningen framkallar en strävan att
söka hejda den genom prisavtal, som etablera priskarteller. Nödvändig
heten av besparingar inom industrien framtvingar koncentration. Den sva
gare konkurrenten förlorar i styrka och faller offer för den starkare. Även
om en eller annan monop<?lbildning krossas eller springer sönder, komma
andra' i stället. Den som tror att vårt näringsliv kommer att utgå ur
krisen frigjort från monopolbildningarna, hänger sig åt en bedräglig förhopp~

ning. Kanhända k9m!Der det tvärtom att gå så, att en stark kapitalmakt,
samlad under målmedveten ledning, när krisen är över, står med ett ytter
ligare befåst och utvidgat herravälde över vårt näringsliv.

En annan grund för uppskovsståndpunkten angives i ett flertal ytt
randen från näringsmännens organisationer. En trustlagstiftning skulle verka
oroande på näringslivet, och vad detta behöver i .nuvarande tider är framför
allt lugn. Det är sant, att vad näringslivet nu framför allt behöver, det
är lugn. Men detta lugn skapas ~cke därigenom, att man lämnar mono
polbildningarna fritt och okontrollerat .spelrum. Detta lugn skapas i stället
därigenom, att man gör den nuvarande ekonomiska ordningens grundvalar
fasta och motståndskraftiga. Vi ha nu fått den politiska jämlikh,eten införd
i vårt land, och efter den kommer med nödvändighet en strävan i rikt
ning mot större ekonomisk jämlikhet. Skärpt av nödtiden kommer den
utan tvivel att medföra svåra påkänningar på samhällsbyggnadens hållbar
het. Det skulle tydligen vara i allas välförstådda intresse, om det kunde
komma till en stor uppgörelse om den ekonomiska ordningen för de när
maste åren och därmed vårt näringsliv finge den bas det behöver, för att
det skall kunna rädda vårt folk genom kristidens svårigheter.
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Härefter yttrade sig:

Professor E. Heckscher: Statsingripandet mot monopolbildningarna hör
till de svåraste ekonomiska uppgifter vår generation fått att lösa, och det före
faller mig icke som om trustlagstiftningskommitten gripit sig an med frågan
på det rätta sättet.' Delvis beror detta på riksdagen, som givit kommittens
uppdrag dess riktning, men kommitten själv har i varje fall ej förbättrat saken.
Varje framgångsrik strävan på detta område förutsätter till en början en ingå
ende och i rätt hög grad vetenskaplig analys av monopolbildningarnas beskaf~

fenhet och sätt att ändra det ekonomiska livets karaktär samt därnäst, med
utgångspunkt från det första, en upplinjering av de olika tendenser, icke minst
i fråga om statens verksamhet, som i verkligheten stödja eller möjliggöra dem;
därifrån kommer man naturligt fram till frågan om olika möjliga medel att
förekomma eller motverka de ofördelaktiga bland monopoliseringens resultat.
Genom att från början besluta sig för ett särskilt medel, nämligen en provi
sorisk myndighet för undersökning av existerande sammanslutningars beskaffen
het, har riksdagen stor skuld i att den första, principiella undersökningen helt
enkelt överhoppats, men komn1itten har fullföljt denna tendens genom ett be
tänkande, som i mindre vanlig grad saknar vetenskaplig analys och k.larhet.
Redan på första sidan finner man ett yttrande av så tvivelaktig riktighet, för
att icke säga otvivelaktig oriktighet, som'att }> ojämförligt större delen av närings
livet» - som väl också borde innefatta t. ex. jordbruket - i Amerika och
Tyskland behärskas av monopolistiska sammanslutningar, och i slutet av inled
ningskapitlet säges, efter en redogörelse för vissa monopolistiska metoder, att
man efter detta ej kan förundra sig över att »alltså (sic 1) den monopolistiska
organisationen gjort ett segertåg genom världen». Detta innebär, att kommit
ten alls ej gjort klart för sig, vad det är som gör ett monopol möjligt att
upprätthållas, m. a. o. hur konkurrensen kan hållas borta; och denna försum
melse sammanhänger i sin ordning med att kommitten ej haft blick för vad
ett monopol nationalekonomiskt betyder, nämligen möjlighet att hålla ett pris,
som överstiger vad som kan uppnås vid fri konkurrens. Hade detta kriteriuln
kommit till användning, skulle det varit omöjligt att prestera en sådan katalog
över »monopolistiska» organisationer, som nu förekommer i betänkandet. Ut
trycket »bestämmande inflytande på pris- och omsättningsförhållanden », S01l1
utgör kommittens definition, går förbi det avgörande momentet, och än mindre
duger den kvantitativa bestämningen, att sammanslutningen skall omfatta 65
7o % av produktionen - i fråga om karteller behövas ofta 90 %.

En specialfråga är den om fackföreningarnas behandling. Något tvivel
om att de ofta ha monopolistisk natur kan ej gärna råda, också om man
lägger kommittens egen, nyss citerade definition till grund; men likväl äro de
uteslutna ur förslaget. Något objektivt skäl härför har ej förebragts, och åtgär
den ger intryck av klasslagstiftning, så mycket mer som motsvarande bestäm
melse i fråga om arbetsgivarföreningarna är mycket skruvad - efter lagför
slagets ordalydelse äro de senare faktiskt medtagna.

Enligt .min uppfattning lämpar sig det nu utarbetade förslaget ej att läg
gas till grund för lagstiftning, utan en återremiss, om jag så får säga, är be
hövlig för att få hela det väldiga och svåra pr,oblemet upptaget från enhetliga
och genomtänkta utgångspunkter.

Fil. d:r K. Hildebrand : Frågan omfattar så många detaljspörsmål, att
det icke är möjligt att ingå på dem alla. Hade betänkandet kommit för ett

'* - 2261
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år sedan, hade det tilldragit sig mycket större intresse, därför att man då icke
kände depressionen såsom nu. Helt visst är det så, att depressionen icke gör
slut på monopolistiska sammanslutningar. Depressionen kan till och med
kanske öka antalet sammanslutningar, men den utövar ett psykologiskt infly
tande på den allmänna uppfattningen, som medfört att detta betänkande nu
har mottagits mera kritiskt.

Liksom professor Heckscher skulle jag vilja anmärka, att man ingen
städes i betänkandet erhåller en klar definition på vad som skall förstås med
monopolistiska företag och monopolistiska sammanslutningar, och att därför
hela utlåtandet saknar ryggrad. Professor Westman ville trösta näringslivet
med att det icke blir någon utredning beträffande ett företag, om man icke
anser, att det förefinnes en monopolistisk sammanslutning, men det är ju just
detta, som genom utredningen skall konstateras. Jag kan icke neka till att
jag tycker, att tankegången här går i ring.

Huvudfelet i betänkandet synes mig vara, att sammanslutningar i allmän
het a priori anses vara monopolistiska, särskilt om de gå ut på prisöverens
kommelse. Jag tror detta är ett fullständigt misstag. En sammanslutning kan,
om än mycket fast gjord med vitesbestämmelser, avlämnade reserver och gemen
sam prissättning, alldeles sakna monopolistiskt inflytande. Jag känner själv en
sådan sammanslutning på nära håll. Disciplinering kan vara alldeles nödvän
dig, men den bör givetvis hålla sig inom tillbörliga gränser. En alldeles lös
släppt fri konkurrens kan giva exempel på mycket svåra missförhållanden, och
idealet synes därför vara en i viss mån begränsad konkurrens.

Kommer en trustkommission till, om också endast på tre år, grundad
på detta betänkande med dess oklarhet om vad som skall utredas, tror jag,
att det på den allmänna uppfattningen kommer att få en synnerligen skadlig
inverkan. Allmänheten kommer att tro, att sammanslutningar i allmänhet och
särskilt priskarteller äro något ont och skadligt. För min del" håller jag tvärt
om före, att även priskarteller äro alldeles nödvändiga, och att det finns en
mängd sådana, som icke på något vis behöva förfördela konsumenterna.

Frågan om indragandet av fackförbunden inom ramen av monopolistiska
salnmanslutningar är icke endast skämtsam, såsom inledaren tycktes förmena,
utan måste noga övervägas. Skall samhället kontrollera ur dess synpunkt skad
liga monopolistiska sammanslutningar, n1åste man även medtaga fackförbund i
monopolställning. Professor Westman anförde såsom ett viktigt exempel p"å
ett monopolistiskt missbruk galoschtrustens prissättning. Jämför man höga
galoschprisers betydelse för allmänheten med den menl~ga inverkan för anskaf
fandet av bostäder, som byggnadsarbetarnas monopolställning medfört, om man
med andra ord jämför galoscher med bostäder, förefaller det mig som om
byggnadsarbetarnas monopolställning under de senaste åren för salll:hällsutveck
lingen varit ofantligt mycket farligare än galoschtrustens prissättning. Att
Industriförbundet tagit upp just denna fråga, synes mig därför vara synnerligen
välbetänkt. .

Jordbrukets sammanslutningar intaga en litet egendomlig ställning i be
tänkandet. Å ena sidan får man" det intrycket, att kontroll skall utövas, å
andra sidan verkar det litet humoristiskt, att lantbruksstyrelsen, som skall till
varataga jordbrukets intressen och utfinna medel för produktionens ökning, just
fått samverka med socialstyrelsen såsom representant för konsumenterna. Jord
bruket är visserligen konsument av industriprodukter, men det är producent
av jordbruksprodukter. Jämför man industriprodukternas betydelse för jord-
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bruket med jordbruksprodukternas betydelse för industriarbetarna, synes det ha
varit mera befogat att låta lantbruksstyrelsen vara med om att utse producent
i stället för konsumentrepresentanter. Detta är dock en mindre anmärkning.

Kommitten vill basera trustkommissionens verksamhet på utredningar
och offentliggörandet av deras resultat. Kommitten har däremot icke förordat
en sådan anmälningsplikt, som är fastställd i Norge. En sådan skulle med
föra, att en utländsk fabrikant skulle få klart för sig, vilka handelskonditioner,
som äro bestä~da inom en viss sammanslutning - allt sådant anmäles och
offentliggöres i Norge - och därför' endast behöva gå något under för att
erhålla order. Man måste dock även noga tänka sig för, hur offentliggörandet
av trustkommissionens utredningar skulle verka. Professor Westman sade, att
det icke kunde komma i fråga att ändra tryckfrihetsförordningen för en provi
sorisk anordning på tre år. Jag skulle tvärtom vilja framhålla, att icke ens
denna provisoriska anordning bör få komma till, innan tryckfrihetsförordningen
ändrats, ty annars är faran oerhört stor för vårt näringsliv.

En industriidkares deklaration är skyddad för offentlighet, likaså vissa
statistiska uppgifter, som han nu lämnar, men precis samma uppgifter, som
han kan bli skyldig att lämna trust~ommissionen, kunna, om de avlämnas
skriftligt, avhämtas aven tidning och offentliggöras, utan att detta kan nekas.

Detta exempel synes mig visa, hur orimligt det föreslagna systemet skulle
vara. Trustlagstiftningskommitten har tänkt på denna sak, men hjälpmedlet
undan olägenheterna är lika farligt som dessa själva. Industriidkaren skulle
nämligen ha rättighet att endast avlämna muntliga upplysningar, som icke falla
under tryckfrihetsförordningen och som ju icke kunna begäras aven tidning.
Som trustkommissionens ledamöter och tjänstemän skulle ha tystnadsplikt, skulle
hemligheten vara skyddad. Industriidkaren skall då' på stående fot i kommis
sionen besvara alla möjliga frågor. Det förefaller då nästan livsfarligt för
hans industri att icke avlämna upplysningarna skriftligt, så att han själv vet,
vilka uppgifter han lämnat, och kommissionen vet, vilka uppgifter den fått.
Då utredningen lång tid efteråt offentliggöres, kan industriidkaren anse sig
nödsakad att förneka däri förekommande uppgifter, och man har icke någon
bevismöjlighet.

Tänker man sig in i detta, måste man anse, att tryckfrihetsförordningen
först måste undergå nödig ändring. En sådan ändring måste bli rätt generell
och måste ske även före en provisorisk treårsanordning.

Kommitten är mycket angelägen om - och det med full rätt - att
skydda teknisk yrkeshemlighet. Uppgiftslämnare, som tredskas, kan enligt lag
förslaget av domstol åläggas att lämna .begärd uppgift och vid högt vite för
ständigas att göra det inom viss tid. Om kommissionen och uppgiftslämnaren
ha olika meningar om vad som är teknisk yrkeshemlighet, skulle det alltså
kunna inträffa, att näringsidkaren, för att slippa betala vite, yppar teknisk
yrkeshemlighet, som Kungl. Maj:t på näringsidkarens överklagande sedan be
friar honom från att lämna.

Detta är endast ett exempel på att i lagförslaget finnas punkter av så
vådlig beskaffenhet, att ett nästan fullständigt omarbetande är nödvändigt för
att man därpå skall kunna grunda en lagstiftning. Det är även alldeles nöd
vändigt, att tryckfrihetsförordningen ändras i förväg. Det lyckligaste vore dock,
om man icke nu ginge vidare fram' i denna fråga, ty vi ha nog en mängd
av priskarteller, men av dem är det endast en n1indre del, som kunna utöva
ett verkligt prismonopol, och icke ens detta b'ehöver innebära, att en dylik
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makt missbrukas. Jag tror för min del, att missbruk äro mycket mer 'sällsynta
än vad kommitten har tänkt sig. Det är ju rätt betecknande, att till och med
den socialdemokratiska tidskriften Tiden icke har kunnat smälta kommitte
betänkandets oklarhet beträffande vad som skall förstås med monopolistisk
sammanslutning.

Jag tror, att det i kommittens förslag ligger en fara och en mycket stor
fara för Sveriges ,näringsliv.

Redaktör Sigfrid Hansson: Av den opinion, som rests emot trust
lagstiftningskommittens betänkande, synes framgå, att man i allmänhet hyser
den uppfattningen, att riksdagen och kommitten skulle vara fientligt stämda
mot monopolistiska företag och sammanslutningar. Detta torde emellertid icke
vara riktigt. Riksdagens uttalande ger, lika litet som kommittens betänkande,
stöd för en sådan uppfattning. Det förhåller sig tvärtom så, att erkännanden
givits åt koncentrations- och sammanslutningssträvandena på detta område.

För min. personliga del anser jag, att dylika företag och sammanslut
ningar beteckna en naturlig och framför allt säkerligen mycket nödvändig. ut
veckling på det ekonomiska området, som det icke tjänar något till att för
söka bekämpa. Samhället har dock rätt och även plikt att tillse, att de
maktrriöjligheter, som sådana företag faktiskt förfoga över, icke missbrukas
gentemot stora grupper av medborgare.

Det är naturligtvis felaktigt att göra sig den föreställningen, att en lag
stiftning sådan som den,' vilken nu föreslagits i syfte att utreda mÖjtligheternaför
en definitiv lagstiftning, skulle skada företagen. Rätt utförd och utförd under
ansvar -såväl inför samhället som inför företagen, torde utredningen kunna
bliva till stor nytta för även de senare. Bland allmänheten råda många för
domar ifråga om de monopolistiska företagen, och man gör sig ofta skyldig
till överdrifter vid bedömandet av den fara för det allmännas och de stora
medborgaregruppernas berättigade intressen, som. monopoliseringssträvandena
kunna innebära. Kommer en utredning som den nu föreslagna till stånd,
bliva representanterna för dylika företag och sammanslutningar i tillfälle att,
för den händelse de ur samhällets synpunkt bedrivit sin verksamhet lojalt, på
ett mycket effektivt sätt dementera falska uppgifter och föreställningar om
deras verksamhet.

Professor Heckscher sade, att det var mycket beklagligt, att fackföre
ningarna och fackförbunden icke medtagits i förslaget. Samma beklagande
framfördes av d:r Hildebrand, som hänvisade till byggnadsarbetarnas löner - _
ett tacksamt kapitel för alla, som vilja tala om »arbetarklassens omåttliga pen
ningbegär». Jag kan emellertid icke finna det självklart, att man skall be
trakta arbetarnas fackliga organisationer såsom monopolistiska företag av det
slag, som vi nu närmast ha att sysselsätta oss med. Jag hyser naturligtvis
i konsekvens härmed även den uppfattningen, att de rena arbetsgivareorganisa
tionerna, d. v. s. de som endast syssla med lönespörsmål, icke heller böra
anses såsom monopolistiska företag eller sammanslutningar.

Går man in på den linjen, att fackföreningarna och fackförbunden skola
läggas under en eventuell trustlagstiftning, har man att räkna med egendom
liga konsekvenser. Har t. ex. ett fackförbund bedrivit en lönepolitik, som
kunnat anses vara till skada för allmänna intressen, och trustkommissionen in
griper, skall kommissionen icke blott verkställa en undersökning utan även
fälla ett omdöme om huruvida fackförbundets lönepolitik varit skadlig eller
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icke. Kommissionen skall därjämte föreslå åtgärder, öm den funnit, att löne
politiken varit skadlig. Vilka åtgärder det än blir fråga om torde kommis
sionen icke kunna undgå att fixera vad som kan anses vara skäliga löner
med hänsyn till det allmännas intressen.

Därmed har man, som professor Westman påpekat, givit sig in på ett
område, där ·man redan nu är i färd med att skapa en ordning med sikte
icke minst på det allmännas intressen. Vi ha i vårt land med lagstiftningens
hjälp byggt upp ett frivilligt förlikningsinstitut, nyligen kompletterat med en
central skiljenämnd. Man har på så sätt lyckats finna en ganska lycklig forni
för slitande av konflikter mellan arbetare och arbetsgivare, låt vara att det
hittills som regel gällt rätts- och icke intressekonflikter. Skall en trustkommis
sion bedöma fackorganisationernas lönepolitik, följer därav, att staten på ett
eller annat sätt även måste fastställa, vilka löner som äro skäliga. Då har
man kommit fram. till en punkt, där varken arbetsgivare eller arbetare vilja
vara med, nämligen till ett tvångsförfarande i intressetvister. Och det torde
då icke komma att dröja länge, förrän man blir på det klara med, att man
givit sig in på ett onlråde, där helt andra åtgärder erfordras än en trustlag
stiftning. Ur samhällets och produktionens synpunkt är det säkerligen bättre
att bygga vidare på det system, som nlan, enligt min mening, hittills med
skicklighet och ganska god framgång tillämpat.

Man torde också kunna ifrågasätta, huruvida fackorganisationerna i vårt
land i allmänhet ha en sådan omfattning, att de förmå göra sig gällande på
samma sätt som de vanliga monopolistiska sammanslutningarna. I många fall
äro kanske endast 25 a 35 % av arbetarna organiserade.

Detta kan likväl icke vara avgörande vid bedömandet av fackorganisa
tionerna och deras verksamhet. Avgörande är, huruvida arbetskraften kan be
traktas såsom en vara, som man köper och säljer liksom varje annan vara.
Jag skulle önska, att de båda föregående talarna icke utan vidare likställa den
mänskliga arbetskraften med den döda varan. Man har dock i ett så hög
tidligt dokument som fredsfördraget fastslagit, att arbetskraften icke är en han
delsvara utan någonting som bör socialt värdesättas. Accepterar man ett sådant
betraktelsesätt, har man ännu mindre anledning att försöka föra in arbets
kraftens sammanslutningar under en eventuell trustlagstiftning.

För att till slut giva stöd för mitt uttalande, att vi socialdenlokrater och
vi, som företräda de fackligt organiserade arbetarna, icke äro trustfientliga,
tillåter jag mig erinra om det yttrande, som Landssekretariatet avgivit över
trustlagstiftningskommittens betänkande. Landssekretariatet understryker sär
skilt, »att en kontrollagstiftning av det slag, varom här är fråga, icke bör
lägga hinder i vägen för en naturlig och ur nationalekonomisk synpunkt för
delaktig utveckling på det ekonomiska området». Men - till~gger sekreta
riatet - det måste å andra sidan ävenledes vara riktigt, att staten, såsom
värnare av samhällsintressena, ser till, att denna i och för sig naturliga och
ändamålsenliga utveckling icke otillbörligt utnyttjas av dem, som med sin eko
nonliska makt behärska produktionen. En kontroll från statens sida är här-o
vidlag önskvärd ur såväl produktionens egen som ur den stora allmänhetens
synpunkt.

.Professor K. G. 'Westman : Professor Heckscher ställde det anspråket
på trustlagstiftningskommitten, att den borde ha lämnat ett vetenskapligt inlägg
rörande det föreliggande ämnet. Detta har emellertid icke varit kommittens
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uppdrag, utan denna har haft att framlägga ett förslag, användbart såsom
grundval för praktisk. handling. Naturligtvis ha vi haft skyldighet att låta vårt
förslag utmärkas av tankereda, och ha vi gjort oss skyldiga till felaktiga de
finitioner och dylikt, ha vi all anledning att bliva brännmärkta.

Professor Heckscher angrep den definition vi givit av monopolbegreppet,
men han återgav därvid denna definition oriktigt. Vår definition återfinnes i
lagförslagets § I samt i den speciella motiveringen till densamma. Av båda
dessa ställen framgår, att en monopolställning enligt vår m-ening kännetecknas
genom utövandet av ett bestämmande inflytande på pris- eller omsättningsför
håBanden. Det är vid sidan härav som vi i den allmänna motiveringen på
pekat, att det i nationalekonomiska framställningar såsom förutsättning för
monopolställning brukar anges, att sammanslutningen behärskar 65 a 7o % av
produktionen eller omsättningen å en viss marknad, men att man även bru
kar framhålla, att dessa procenttal icke äro strängt att hålla på.

Professor Heckscher yttrade vidare, att huvudfelet vore, att vi icke lämnat
en klar definition, utan att vi utan vidare förutsätta, att varje sammanslutning
är monopolistisk. Såväl professor Heckschers som d:r Hildebrands anmärk
ningar i detta avseende äro emellertid icke egentligen riktade mot vår defini
tion, utan deras verkliga innebörd är den, att de ärade talarne anse, att vi i

. vår redogörelse tagit med en hel del sammanslutningar såsom monopolistiska,
vilka enligt de ärade talarnas mening icke intaga en sådan ställning. När vi
i vårt betänkande infört 'sammanslutningar såsom monopolistiska och uttalat
oss om dem, har detta dock skett med en viss reservation, som jag ber her
rarna lägga märke till. Vi ha tagit med dem, därför att vi kunnat konstatera,
att de utöva ett inflytande på pris- och omsättningsförhållanden, men vi ha
omöjligen kunnat säga, i vilken utsträckning de genom sin prissättning ha
kunnat uttaga en monopolvinst.

Professor Heckscher anser nu detta vara en stor brist i vårt betänkande
och yrkar på att frågan återremitteras till kommitten eller någon annan myn
dighet. Man har emellertid i alla länder liksom även i kommitten gjort den
erfarenheten, att det är alldeles omöjligt för en myndighet att göra en utred
ning, huruvida monopolvinst tages eller ej, eller på vad sätt en sammanslut
ning blir i tillfälle att taga den, för så vitt denna myndighet icke äger en i
lag grundad befogenhet att i och för sin utredning i vidsträckt omfattning in
hämta upplysningar. För att kunna· verkställa en sådan undersökning måste
man nämligen ha tillgång till sammanslutningens alla böcker och handlingar.
Det är just för att möjliggöra en dylik grundlig utredning, som kommitten på
riksdagens hemställan erhållit i uppdrag att utarbeta förslag till en särskild
lag, genom vilken en utredningsmyndighet med omfattande befogenhet att kräva
upplysningar skall inrättas. Den vetenskapliga analysen är här icke tillräcklig
utan måste bygga på praktiska undersökningar.

Beträffande d:r Hildebrands anmärkningar rörande skyddet för offentlig
görande av yrkeshemligheter vill jag med stöd av den adnlinistrativa erfarenhet
jag förvärvat förklara, att den utväg kommitten anvisat kommer att visa sig
vara betryggande. För övrigt ber jag att få hänvisa till kommissionerna under
krigstiden, som höllo sina handlingar mycket hemliga, ehuru tryckfrihetsför
ordningen då hade samma lydelse som nu. Skulle det däremot bliva fråga
om en definitiv istället för en provisorisk lagstiftning, är jag den förste att
~edge, att tryckfrihetsförordningen bör ändras.

D:r Hildebrand ansåg, att förslaget behövde omarbetas, därför att be-
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stämmelserna med avseende å den enskildes risk att bliva ålagd bötesstraff
voro så oklara. Förefinnes emellertid en otydlighet i detta avseende, så åter
finnes den även i hela strafflagen. En person kan vid tredska att lämna vissa
upplysningar, sade d:r Hildebrand, straffas med böter, ehuru han sedermera
kanske kan få föreläggandet upphävt. Emellertid skall ju straffet ådömas av
domstol, och det är klart, att domare icke anser tredska föreligga, så länge
möjlighet finnes att överklaga föreläggandet. Stadgandet i 2 mom. av § 9, att
domstol kan förelägga pers'on, att, Oln han fällts till straff enligt I mom. i
samma paragraf, vid vite av högst 100,000 kronor lämna vissa upplysningar
till kommissionen, ger domstolen befogenhet till en åtgärd} som den kan vid
taga enbart i samband med att den straffar en person för visad tredska. Ett
stadgande om vitespåföljd vid tredska är en mycket vanlig bestämmelse, som
aldrig visat sig medföra några tekniska svårigheter.

Professor Heckscher framhöll, jag vill till slut beröra den saken, att lag
texten vore mycket illa skriven i det avseendet, att fackföreningarna enligt
densamma undantagas från trustkommissionens verksamhetsområde, medan där
emot ett dylikt undantag icke uttryckligen föreskrives i fråga om arbetsgivarnas
sammanslutningar. Ett bestänlt uttalande, att en blivande trustkommission bör
anse arbetsgivareföreningar, i den mån de avse att reglera arbets- och löne
villkor, falla utanför området för sina undersökningar, återfinnes dock i kom
mittens speciella motivering å sid. I 57 -I 58. Vi kunde ju ha satt in detta
även i lagtexten, men det ansågs fullt tillräckligt och av samma verkan att
sätta det i motiveringen. Vill man, kan man ju flytta denna del av motive
ringen till lagtexten.

Professor E. Heckscher: I den mån kommitten ansett sig sakna mOJ
lighet att utröna monopolens tillvaro och sätt att verka, borde den ha hållit
sig ifrån denna uppgift i stället för· att lämna en framställning som leder vilse;
nu har den satt sig mellan två stolar. Däremot behövs en dylik undersök
ning, sådan som den trustkolnmissionen enligt förslaget skall verkställa, san
nerligen ej för att diskutera monopolproblemet från enhetliga synpunkter, ty få
ekonomiska frågor i nutiden äro belysta med ett större faktiskt material. En
helt annan sak är, att man ej kan gripa in mot särskilda monopolbildningar
utan att känna deras individuella verksamhetssätt. .

Redaktör Hanssons försvar för fackföreningarnas uteslutning var i mångt
och mycket lärorikt. Han sade, att det ej är så enkelt och självklart, att de
höra dit - men just därför borde det väl undersökas: enkel och självklar är
väl monopolkaraktären ej ens enligt kommittens egen mening i fråga om alla
av den upptagna sammanslutningar. Om arbetskraften är en vara eller icke
är blott en strid om ord, i detta fall om ett ord som ej ens förekommer, i
det att kommittens egen definition icke talar om varor och exempelvis sådana
sammanslutningar som Svenska Bankföreningen uppräknas. Särskilt påfallande
var den invändningen, att ett ingripande till fixering av skäliga lö~er skulle
kollidera med arbetsgivares och arbetares överenskommelser, tillkomna på för
handlingsordningens väg. Så vitt jag förstår, är det nu icke alls fråga om
fixering av några slags priser, blott om utredningar, och de äro väl lika möj
liga i ena fallet som i det andra. Men om man skulle gå därhän, så vore
det sannerligen ingen invändning mot ingrepp i lönesatserna, att arbetsgivare
och arbetare kommit överens, ty det är också fallet med fabrikanter, gross
handlare och detaljhandlare - blott att i intetdera fallet samhällets intresse
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därmed garanterats. Saken blir desto tydligare som monopol ofta upprätthållas
just med arbetarnas hjälp, t. ex. i de s. k. allianserna. Allra mest utpräglat
blir arbetarmonopolet ofta genonl den s. k. skråsocialismen (uttrycket »gilleso
ciaIism» är en felaktig översättning av det engelska Guild Socialism - Guild
betyder skråorganisation), som särskilt intresserat just. redaktör Hansson.

Fil. d:r K. Hildebrand : Professor Westman bemötte anmärkningarna
emot betänkandets oklarhet om vad som skall menas med monopolistiska
sammanslutningar därmed, att professor Heckscher och jag icke vänt oss mot själva
definitionen utan emot den förteckning, som kommitten har lämnat över monopo
listiska sammanslutningar. Denna förteckning har till rubrik »Förekomsten av
monopolistiska sammanslutningar i Sverige», och i ingressen till' densamma med
delas, att kommitterade ansett sig böra meddela en genom deras försorg upprättad
förteckning över monopolistiska sammanslutningar av större betydelse. Det är
ju då icke så underligt, om man tror, att kommitten vid denna väldiga för
teckning har utgått från sin egen definition i lagtexten. Kommitten kan till
sitt försvar blott anföra, att den vid förteckningens uppgörande icke tagit sin
egen definition till utgångspunkt. Att komnlitten sålunda icke utgått från sin
egen definition, måste skapa en oerhörd oklarhet.

Redaktör Hansson började med att framhålla fördelen för näringslivet av·
att en trustkontroll kom till, men då det gällde att överflytta denna kontroll
till fackorganisationerna, glömde han alldeles bort, att det skulle vara en
fördel.

Han framhöll även, att man bör uppfatta arbetskraften socialt. Ja, det bör
nlan göra, när man har den sidan av saken under behandling, men uppstår
det 'missbruk, som medför ett samhällsskadligt monopol, då kan jag icke inse,
att hans invändning mot att även fackorganisationerna ställas under kontroll
kan anses berättigad. Det är här fråga om en undersökning på tre år, som
skall tjäna till ledning för en permanent lagstiftning, och man bör väl då under
söka allt, som möjligtvis bör höra under denna lagstiftning. Visar det sig
finnas anledning att icke då taga dem med, bör man släppa dem, annars icke.
KOlumissionen skall under tre år utföra en undersökning och sedan inkomma
till Kungl. Maj:t med en framställning. Märker kommissionen, att en fack
organisation missbrukar sin lnonopolställning, är det enda kommissionen kan
göra att belysa detta offentligt och ingå till Kungl. Maj:t med en framställ
ning därom. Jag kan icke finna, att detta skulle på något sätt kunna strida
mot vår nuvarande förhandlingsordning,

Professor Westman ville bagatellisera min anmärkning om att det var
nödvändigt att först ändra tryckfrihetsförordningen. Hans hänvisning till kom
missionerna under krigstiden tror jag icke alls är riktig. Att dessa kunde
undandraga sina handlingar offentlighet, berodde till stor del därpå, att de
icke läto justera sina protokoll. För övrigt gällde det icke då förhör och
polisutredningar, kan man säga, som det nu är fråga om.

Jag 'vill rikta uppmärksamheten på en punkt i kommittens förslag, som
är myck~t otydlig, och det är frågan om vad som skall förstås med ett
oskäligt pris. Vad menas härmed? Skall ett pris anses oskäligt i förhål
lande till världsmarknadspriset eller i förhållande till produktionskostnaderna?
Skall det kanske vara ett mellanting mellan dessa? Nationalekonomien har
förr rört sig med spörsmålet om rätt pris; det gäller här oskäligt pris, alltså
endast en omvändning av det förra spörsmålet. Man finner icke i kom-
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mittens motivering någon förklaring till uttrycket »oskäligt pris», och även
detta är ett för näringslivet oroande moment.

Professor K. G. 'Westman : Jag måste reagera" emot, att Professor Heckscher
anklagade mig för att underskatta det vetenskapliga värdet aven utredning i
fråga om ett lagstiftningsproblem. Han yttrade detta i samband med att han
sade, att vårt förslag saknade tillräcklig vetenskaplig analys. Och han förkla
rade, att detta innebure en anmärkning riktad däremot, att det i betänkandet
icke fanns någon redogörelse för det sätt, varpå monopolbildningar uppstå och.<
upprätthålla sin monopolställning. Är det dock icke obilligt att anklaga kom
mitten för att icke ha lämnat en sådan redogörelse, då kommitten icke haft
medel i sin hand att göra den erforderliga undersökningen? Man måste vid
en dylik vetenskaplig analys använda empirisk metod, och man ~an icke göra
en empirisk undersökning utan att äga material.

D:r Hildebrand har riktat en anmärkning mot kommitten för att den
underlåtit att definiera, vad sonl skall förstås med oskäligt pris. Med anled
ning härav vill jag framhålla, att kommitten haft att betrakta detta pro..
blem ur monopolsynpunkt. <Ur denna synpunkt kan man säga, att så snart
ett företag utnyttjar sin monopolställning för att erhålla monopolvinst, föreligger
alltid oskälig prissättning. Det är emot det oskäliga pris, som ligger i mono
polvinsten, som staten med stöd av den här föreslagna trustlagen skall
ingripa.

De närvarande tycka helt säkert, att jag borde vara nöjd, då jag i
afton räddat vår definition. Jag vill stryka under, att vad som återstår av an
märkningarna mot densamma, det är, att vi skulle gjort oss skyldiga till om
dömesfel, när det gällt att tillämpa vår definition på den ena eller den andra
sammanslutningen. Det är således en fråga endast om anmärkningar mot
felaktigheter i vår empiriska iakttagelse.

Till slut vill jag säga, att jag icke kan anse den anmärkning träffande,
som man framställt mot kommitten för att denna ej lagt arbetarnas fackorga
nisationer in under den föreslagna trustlagen. Man har icke i något annat
land medtagit fackorganisationerna vid dylik lagstiftning, icke i Förenta Sta
terna, icke i England, icke i Norge, och de äro icke avsedda att medtagas i
Danmark. Då man nu begär, att vi skulle ha tagit lned dessa organisationer,
ställer man alltså på oss ett anspråk, som icke uppställts i andra land. An
ledningen till att vi icke tagit med dem är naturligtvis icke, som man mer
eller mindre artigt låtit framskymta, att vi varit fega gentemot kraven från ar
betarsidan, utan det beror helt enkelt därpå, att det här icke varit fråga om
att teoretisera utan om att taga itu med lösningen av praktiska problem.
Ur denna synpunkt är att märka, att staten redan genom lagstiftning efter
andra linjer tagit upp frågor, som sammanhänga med uppgörelserna mellan
arbetsgivare- och arbetarsammanslutningar. Det är tydligt, att man här har att
göra med problem, som icke lämpa sig att lösas i samma form som de frågor,
vilka gjorts till föremål för en särskild trustlagstiftning.

Redaktör Sigfrid Hansson: Jag ber endast att få ytterligare framhålla,
att man gör sig skyldig till en felbedömning, om man utan vidare jämnställer
arbetarnas fackorganisationer med ekonomiska affärsföretag. Det är oriktigt
att göra det med hänsyn till nuvarande faktiska förhållanden, 0ch det är
absolut oriktigt att göra det - det vågar jag påstå - med hänsyn till den
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hist.oriska utvecklingen. Fackorganisationerna ha skapats såsom sociala skydds
organisationer, skyddsåtgärder, vidtagna av arbetarna själva, därför att samhället
uraktlät att vidtaga några sådana åtgärder. Fackorganisationerna äro fortfarande
skyddsorganisationer. Deras uppgift som sådana framträder tydligt icke minst
i dessa tider.

Professor Heckscher berörde mera i förbigående gillesocialismen, men
jag tror, att han missförstått densamma. Gillena äro av fackorganisationerna
skapade företag med uppgift att bedriva ekonomisk verksamhet. De kunna i
viss -mån jämnställas med vanliga affärsföretag, men den stora skillnaden före
finnes dock, att under det att de privatkapitalistiska affärsföretagen på allt sätt
försöka värja sig emot offentlig kontroll, vilja gillena bliva betraktade som sam
hällets tjänare och ställa sig självmant under samhällets kontroll.



NATION,ALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 28 april 1922.

Ordförande: Professor E. HECKSCHER.

Den av herrar revisorer avgivna berättelsen angående verkställd
granskning av 1921 års räkenskaper föredrogs, och beviljade föreningen,
enligt revisorernas hemställan, ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningens
ekonomiska angelägenheter under nämnda år.

Det för aftonen uppställda överläggningsämnet :

Byggnadsindustri och hyresreglering

inleddes av Professor E. Sommarin.

Herr ordförande! Mina herrar! Ämnet för dagens överläggningar
är utan tvivel icke blott aktuellt utan t. o. m. brännande, eftersom det
berör dels arbetslöshetsfrågan och dels bostadsfrågan. Den förra är f. n.
bekymmersam. Den senare är icke endast en viktig social fråga, utan
har även, i det läge den råkat genom krigsårens exceptionella förhållan
den, kommit att ställa enskilda intressen mycket oförsonligt mot var
andra, hyresgästernas och hyresvärdarnas.

Så mycket önskvärdare har det synts mig, att ämnet tages upp i
en församling, där man kan vänta att olika synpunkter framläggas lidelse
fritt, och där alla främst önska en fördomsfri prövning av sakläget i
syfte att få det allsidigt klarlagt med 'alla därpå inverkande omständig
heter, för att sedan med större säkerhet kunna komma till motiverade
omdömen om möjligheterna av förbättringar.

Den industriella verksamheten i vårt land, vars inskränkning vållar
den omfattande arbetslösheten, beror givetvis väsentligen av världsmark
naden. Men en förbättring på den inhemska marknaden, som till en viss

4 - zn:80. Nationalekono11l. Fören. Förh. I922.
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grad borde vara möjlig i ett land, vars folk ej varit krigförande, måste
få en ej ringa ,betydelse, i den mån en sådan kan åstadkommas.. Villkor
därför äro, näst stabilisering av penningvärdet, säkerligen främst goda
skördar och lindring av de transportsvårigheter inom landet, som för
anledas av de höga järnvägsfrakterna. I andra hand torde bl. a. ett åter
upptagande av byggnadsindustrien böra betraktas som ett önskemål av
vikt, eftersom denna industri intimt sammanhänger med en inhemsk ma
terialproduktion, som berör viktiga områden inom det svenska näringslivet.

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen, som torde giva ett
tämligen allmängiltigt uttryck för byggnadsindustriens växlande omfatt
ning inom riket i dess helhet, I göres som bekant sedan 1904 till föremål
för officiell statistik rörande nybyggnaderna, och sedan 1912 tages därvid
hänsyn jämväl till de genom rivning och på annat sätt avgångna lägen
heterna, varigenom en tillförlitligare uppfattning vinnes om det årliga
bostadstillskottet.

Under de i stort sett goda åren 1911-1913 var bostadsproduktio
nen relativt svag i jämförelse med förhållandena före 1907 års kris. An
talet nybyggda rum (och kök) per 10,000 invånare uppgick nämligen före
nämnda kris till 240, men utgjorde endast resp. 146-143 för åren 1912

-1913. Trångboddheten hade dock avtagit, t. ex. i huvudstaden efter bo
ende per 100 eldstäder från 140 år 1900 till 132 år 1905 och 127 år 1910.

Ett normalt årligt bostadstillskott är givetvis ett mycket fiktivt be
grepp, eftersom konjunkturväxlingarna ge starka utslag även för bygg
nadsindustrien. Men med all reservation för dylika variationer betecknade
byråchefen K. Bergström i ett föredrag inom denna förening den I april
1919 en årsproduktion av 30,000 eldstäder för en kostnad av 50 mill. kr.
såsom normal före kriget. Byggnadsverksanlheten för bostadsändamål
inom rikets stadssamhällen utgjorde för åren 1912 och 1913 dock i me
d~ltal endast c:a 24,000 eldstäder, varav c:a 8,000 i byggnader av trä.

Betecknas nettotillskottet av tillkomna bostadslägenheter för år 1913

med indextalet 100, utgöra motsvarande indextal för följande år: 2

År 1913
100

19 14
89

19 1 5
55

1918
60

192 1

75

Förklaringen till att bostadsproduktionen åren närmast före kriget
snarast synes hava varit mindre, än vad den. normalt kunde väntats böra
vara, ligger det för en nationalekonom närmast till hands att söka däruti,
att denna industri under de åren' betraktats såsom mindre räntabel i järn-

I Utvidgningar inom industrien och s. k. nyrikes förvärv av lantegendomar samt sta
tens byggnadsverksamhet medförde exceptionell livlighet "inom byggnadsindustrien på många

orter under åren 1917-1918.
:2 Sociala meddelanden 1922, s. 3 I 2.
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förelse med andra kapitalkrävande branscher, än den varit före 19°7, då
den haft några års högkonjunktur.

Medelhyrorna i uthyrda bostadslägenheter i Stockholm hade steg
rats från år 1894 till år 1900 och från sistnämnda år till år 19°5:

för I rum och kök. . .
» 3 )
)) 5 »

3°,4 %
33,9 %
34,8 %

15,3 %
10,8 %
12,8 %1

Medelhyran pr eldstad steg 3 I % åren 1894- I 900 och I I % åren
19°0-19°5 samt åter 15,4 % 19°5-1910, men därefter endast 5,5 %
åren 1910-1915.2 Den allmänna prisnivån i landet steg 20 % åren 1893
-1900, men blott från 120 till 124 åren 19°0-19°5;. därpå ytterligare
till 136 åren 19°5-1910. Det är tydligt, att den relativt starkare stig
ningen i bostadspriserna var ägnad att stimulera byggnadsindustrien före
år 1905. Närmaste åren därefter gjorde sig de stimulerande verkningarna
givetvis också fullt gällande. Det officiella diskontot, som under större
delen av år 1896 stått vid 3 1/2%, stegrades kring sekelskiftet 19°0
1901 visserligen vid två kortare tillfällen till 6 %, men hölls 19°2-19°5
vid 4 a 4 1/2% och återfördes, efter tillfällig höjning till 7 % vid årsskif
tet 1907-1908, snart under 1909 och 1910 till samm~ låga satser. Spar
bankerna, som uti 1912 års utredning rörande belåningen av bostads
fastigheter alltjämt stodo som främsta kreditgivare för inteckningslån med
23 % av det redovisade totalbeloppet,3 tillämpade vid utlåning på inteck
ning under halva taxeringsvärdet vanligen 5 % under första årtiondet på
190o-talet. :I;>rivatbankernas lägsta räntesats vid lån mot inteckning ut
gjorde ännu år 1904 c:a 5 % och den högsta 5 3/4%, medan den förra
efter 1907 hållit sig vid 6 % och den senare vid 7 %.4

Priserna på byggnadsmaterial voro ännu i början av 190o-talet re
lativt låga och så gott som ingen stegring noterades 19°1--19°5, d~ de
höllo sig vid ett indextal av c:a 90 i förhållande till 101 år 1906 och I 10 år
1910.5 Reallönerna för Stockholms stads arbetare (timmermän, murare
och grovarbetare i stadens tjänst) stego i proportionen 102 för år 1893
och c:a 120 för åren 19°0-19°4 samt c:a 130 för ~ren 1905-1910.
Timlönerna utgjorde 1901 och 1910 för murare resp. 55 och 60 öre, för
timmermän resp. 45 och 53 öre och för grovarbetare resp. 28 och 42 öre.

Om alla dessa förhållanden under 180o-talets sista och 190o-talets
första årtionde har jag erinrat endast för att ange några av de viktigaste

I Statistisk årsbok för Stockholms stad 1918, s. 180.
2 Därsammastädes, s. 18I.

3 Bostadskommissionens utredningar IV (1916). - Om bostadsproduktion och ränte

fot, se även Bostadskommissionens utredningar III, s. 18 (1916).
.. Sommarin : Marginalen mellan privatbankernas ut- och inlåningsräntor, s. 48 ffI (1919).
5 Grosshandelspriser i Stockholm.
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förutsättningarna för byggnadsindustriens uppsving på den 'tiden, utan
att ingå närmare på förhållandenas ur olika synpunkter ljusa eller mörka
sidor. Det återstår endast att tillägga, att städernas folkmängd i procent
av rikets växte från 20' till 25 % från 1890-talets mjtt till år 1910 och
att den närmat sig 30 % år 1920.1

Folkökningen i städerna har givetvis främst stegrat fastigheternas
tomtvärden. För bevillningsskyldig annan fastighet i Stockholm beräk
nades tomtvärdena till 372 ruill. kr. och för samtliga svenska städer till
665 mill. kr. vid nationalförmögenhetsutredningen för år 1908. I huvud
stadens och flera landsortsstäders centralare delar, liksom i raskt växande
förstäder, stadsliknande samhällen och särskilt i nyblivna stationssamhäl
len med deras omgivningar hade tomtvärdestegringen då länge varit be
tydande och redan 1907 föranlett förberedande åtgärder för särskild be
skattning, vilkas resultat alltjämt låtit vänta på sig.

Ur flera av de berörda synpunkterna voro konjunkturerna sämre för
byggnadsindustrien 191 I -1913. Hyresstegringen för lägenheter utan
centralvärme upphörde. I huvudstaden beräknades den för lägenheter
om 1-5 rUin och kök till c:a 2 % (3-0,9 %) under åren 1910-1915,
och denna stegring mera än motvägdes av penningvärdets fall. Bygg
nadsmaterial stego däremot i proportionen I 10 till 120 från 19 I ° till 1912.
Genom de kollektivavtal, som träffades inom de viktigare husbyggnads
facken år 1912, höjdes arbetslönerna, t. ex. i Stockholm timlönen för mu
rare till 65 öre och från 1914 till 67 öre, för träarbetare till 55 öre och
från 1914 till 57 öre, för grovarbetare för 1914 till 44 (a 50) öre o. s. v.;
avtalsfrågan förelåg 1912. Diskontot var visserligen lågt under år 191 I,

då det på sommaren åter stod vid 3 1/2 %, och även 1912' höllos 4 och
4 1/2% till inemot årsslutet. Samtidigt vidhöllo affärsbankerna emellertid
den bredare räntemarginal, som varit så karakteristisk för bankväsendets
otnläggning mot koncentration, industriförlagsrörelse och aktiebelåning.

Den officiella statistiken redovisade för år 1910 privatbanker till ett
antal av 80 med 562 mill. kr. i fonder och en omslutning på något över
2 1/2miljard kronor. Privatbanker "kunna endast i begränsad omfattning
och icke för lång tid binda medel i fastighetsinteckningar. Deras utlå
ning mot hypotek av aktier hade emellertid alltsedan 1905 stigit raskare
än inlåningen. Den utgjorde endast 314 mill. kr. vid utgången av år
1910. Vid 1912 års utgång uppgick aktiebelåningen till 627 mill. kr.
Lånen mot inte"ckningar, som bestigit sig till inemot 540 mill. kr. eller
över 54 % av bankernas utestående lån år 1910, minskades år 191 I, men
stegrades med över 200 mill. kr. år 1912, utan att därmed uppgå till
mera än något över 41 % av samtliga utestående lån. Siffrorna ange en

l Stadsrättigheter ha förvärvats av stora områden och samhällen.
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vändning i bankernas utlåningspolitik, som icke kunnat undgå att relativt
minska kreditgivningen till byggnadsindustriens finansiering, vilken bank
statistiken icke låter tydligt urskilja med hänsyn till byggadskreditiven.

Att den t. o. m. år 1906 florerande privata byggnadsverksamheten
efter krisen 19°7-19°9 och storstrejksåret 1909 ej återuppblomstrade i
samma omfattning åren 1910-1913 berodde otvivelaktigt till väsentlig
del på, att kapitalet vände sig till nlera lönande placeringsområden, vil~

ket även kommit till uttryck i aktiebolagsstatistiken. Uti denna framstår
särskilt året 191 I såsom ett högkonjunktursår för bolagsbildningen och
kapitalökningarna i gamla bolag.

De mindre bemedlade klassernas bostadsförhållanden föranledde,
som bekant, i januari 1912 tillsättandet av den stora bostadskommissio
nen, vars utredningar belysa bostadsfrågan ur viktiga synpunkter, bl. a.
med hänsyn till behovet aven bättre ordnad fastighetskredit. I

De exceptionella förhållandena under krigsåren förändrade emeller
tid snart bostadsfrågans hela läge och nödvändiggjorde även exceptio
nella åtgärder. Redogörelsen för dessa åtgärder kan jag desto hellre
göra summarisk, som de ännu äro i friskt minne.

Eftersom byggnadsindustrien även under. normala förhållanden är
mycket beroende aven vidsträckt kredit och krediten försvårades med
krigsutbrottet, fullbordades på hösten 1914 visserligen byggnader, som
skulle vara färdiga till den l oktober, men i övrigt inskränktes den pri
vata byggnadsverksamheten onledelbart. Inskränkningen framgår av det
fallna indextalet för bostadstillskottet 1914 och framför allt 1915 (s. 46).
Enligt socialstyrelsens statistik sjönk nettotillskottet av bostäder 9 % år
1914 och 43 % år 1915. Redan förstnämnda år var nedgången 33 % i
Sydsverige.

I mars 1916 tog bostadskommissionen initiativ till åtgärder mot den
hotande försämringen i de mindre bemedlades bostadsstandard, vilka re
sulterade i bl. a. 6 mill. kr. lån ur pensionsförsäkringsfonden mot inteck
ningar över 40 % av taxeringsvärdet till räntesatser om 4 3/4a 5 %. Utom
kreditlättnader, vilkas vidare utredning uppdrogs åt särskilda sakkunniga,
förordade kommissionen försök att avvärja stegringen i priserna på bygg
nadsmaterialier, vilka beräknades från 1912-1913 under år 1916 höjda
30 a 40 % för stenhus och 33 a 43 % för trähus.

Industrikommissionen hade i slutet av år 1916 av Kungl. Maj:t er
hållit i uppdrag att utreda möjligheterna av prisreglering rörande de
viktigaste slagen av byggnadsmaterialier. Utredningen utlnynnade i för
slag om statsunderstöd för uppförande av bostadslägenheter, och 1917
års riksdag anvisade för ändamålet högst 4 mill. kr. på extra stat för år

I Ämnet behandlades vid Nationalekonomiska föreningens aprilsammanträde 1919.
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1918, med rätt för Kungl. Maj:t att redan under år 1917 utanordna be
loppet av tillgängliga medel. Av dem: hade vid slutet av år 1917 åt 26
kommuner anvisat~ 2,029,5°0 kronor. För statsunderstödda byggnads
företag träffades genom ]ärnverksföreningen med vissa järnverk överens
kommelser om leverans av 2,000 ton byggnadsjärn till ett nedsatt pris
av 40 öre per kg. och med Svenska cementförsäljningsaktiebolaget i Malmö
överenskommelse om leverans av intill 30,000 fat cement med l kr. per
fat lägre pris än marknadspriset på orten. Med prisregleringar kunde
man icke mycket vinna. x

Statsbidraget om 4 mill. kr. beräknades genom ko'mmunerna utökat
till 6 mill. kr., utgörande 1/3 av byggnadskostnaderna a 3,000 kr. per eld
stad för 6,000 eldstäder, d. v. s. x/4 av bostadsproduktionen 1912-1913,
som omfattat 24,000 eldstäder.

Förslaget avsåg i första hand produktion av smålägenheter i städer
och stadsliknande samhällen om högst två rum och kök eller egnahems
lägenheter. om högst 10,000 kronors byggnadskostnad.

Från 95 kommuner inkommo ansökningar om understöd till en
byggnadskostnad om 47 mill. kr. 2 Värdefull och användbar statssubven
tion ställer väl alltid statskassan inför sådana svårigheter att tillgodose fram
kallad efterfrågan.

Reduktionen gick främst 'ut över -bostadsbyggnader för enskilda in
dustriers arbetare.

Förordningen om medling i vissa hyrestvister m. m. av den 5 maj
1916 föranledde tillsättandet av hyresnämnder i ett 2o-tal städer.

Krigets förlängning och skärpning och de därmed ökade ekono
miska svårigheterna, som kommo till uttryck i ökade prisstegringar, för
anledde till 1917 års riksdag en rad motioner, i vilka bl. a. yrkades obli
gatorisk hyresreglering. Kraven tillmötesgingos i en proposition av april
1917, vilken stödde sig på en gemensam skrivelse från bostadskommis
sionen och socialstyrelsen, däri påpekas de våldsamma hyresstegringarna,
särskilt i huvudstaden under första nlånaderna 1917; bostadstillskottets
nedgång även år 1916, ehuru mer än 1/4 av de nytillkomna bostäderna
under året åstadkommits genom s. k. allmännyttig byggnadsverksamhet;
bostadsbehovets fortgående ökning med stadsbefolkningens tillyäxt, som

I Cementransoneringen från mitten av år 1917 till 1918 års slut föranleddes av de
stigande kolpriserna, som hastigt stegrade cementpriserna från de i april 1917 överenskomna
grundpriserna 6: 95 a 7: 40 kr. per fat, inberäknat 50 öre genomsnittlig fraktkostnad. Statens
byggnadsverksamhet (lagerhus m. m.) och industriens utvidgningar kommo efterfrågan att
överstiga tillgången vid slutet av år 1917. Cementpriserna nådde l.tulmen med 25 kr. per
fat i Stockholm. Redan från 1918 års början syntes emellertid tillgången motsvara efterfrå
gan} vilken prisstegringen givetvis höll starkt tillbaka. (Statsmakterna och den svenska in
dustrien under krigstiden I: 86 ff.).

:2 De svenska statsmakterna och krigstidens folkhushållning 1917, s. 336.
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fortgått 1915 och 1916 nästan lika starkt som under närmast föregående
år; faran av språngvisa hyresstegringar, enär hyresnivån 1914-1916 ökats
endast 7 a 8 %, medan levnadskostnaderna stigit 40 %och byggnadskost
naderna 70 %; en sådan plötslig hyresstegring skulle medföra en osund
fastighetsspekulation, vilken vid återgång till normala tider näppelige~

kunde undgå att följas a\" en byggnadskrasch ; ur nationalekonomisk syn
punkt vore det viktigt, att förekomma en sådan, liksom det vore social
politiskt viktigt att icke till levnadskostnadernas ökning komme en till
fällig innormal hyresökning.

Sistnämnda realskäl för införandet av den alltjämt bestående hyres
regleringen äro mycket beaktansvärda. De motiverade, som det visat
sig under de följande åren, ett provisorium, även om detta möjliggjordes
endast genom en lagstiftning, som måste »avvika väsentligen från rätts
principer, som fått uttryck i den gällande lagstiftningen på civilrättens
område», vilket chefen för justitiedepartementet statsrådet Stenberg be
tonade till statsrådsprotokollet. I

Socialstyrelsens och bostadskommissionens motivering för införandet
av hyresreglering tog från början sikte på en successiv anpassning av
hyresnivån till ett läge, som möjliggjorde frigivning av hyresmarknaden.
Under den med successiva ändringar förnyade lagens giltighetstid hava
de genomsnittliga hyresstegringarna i reglerade samhällen beräknats från
indextalet 100 den l oktober 1915 till 163 före den l april 1922, då
sannolikt någon ytterligare höjning inträtt. Vid 1920 års slut angavs
indextalet för fastställda hyror till 158 och för av fastighetsägarna begärda
hyror till 168. Sistnämnda tal kan knappast tänkas opåverkat av hyres
stegringslagen, men anger måhända, vad som kunde tänkas hava vunnits,
om hyresregleringen under senast gångna år varit fakultativ, i stället för
obligatorisk. I alla fall får siffran icke helt förbises vid funderingar över,
huruvida hyresnivån, vid frigiven hyresmarknad, för närvarande kan an
tagas inställa sig på mycket högre nivå, än hyresstegringen redan med
givit. I enskilda fall skall säkerligen, om hyresmarknaden frigöres till den
l oktober 1923, försök, till ockrarvinster göras av hyresvärdar, men så-

I Professorn i civilrätt vid universitetet i Lund, C. G. Björling, skriver i artikeln

undantagslagar i nya upplagan av Nordisk Familjebok (tryckt i maj 1920): )Typiska exempel
äro 1917, 1918 och 1919 årens lagar med vissa bestämmelser mot oskälig hyresstegring, i
vilka - i strid mot vad eljest ansetts överensstämma med allmänna rättsgrundsatser - stad·
gats bl. a. I) inskränkning i enskilda husägares rätt att riva eller ändra sina hus, 2) befo
genhet för hyresnämnd att ändra innehållet i hyresavtal, gällande enskilda emellan (sålunda
sänka hyran, höja ersättningen för uppvärmning, förlänga giltighetstiden), samt 3) återverkande
kraft, tillämplighet på redan bestående rättsförhållanden.» Att denna lag in'nebure »ett avsteg
från allmänna rättsregler,» finner juris professorn i rättshistoria och romersk rätt, C. G. Berg.
man, ick.e desto mindre obegripligt i en i liknande hänseenden på flera pun.kter anmärk·
ningsvärd uppsats om »Hyresgästens hem» i tidskriften Tiden 1922, s. 93.
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dana försök utebliva naturligtvis icke, vid vilken tid än hyreslagen upp
häves, om minsta utsikter finnas, att de skola lyckas. Även om utsik
terna under det kommande året i stort sett kunna antagas bli mycket
små, bör faran ej helt förbises.

Hyresregleringens pro et contra, vad angår dess verkningar under
de gångna åren, skall jag icke ingå på, utöver vad jag sagt i samman
hang med erinringarna om dess motivering och dess rättsliga undantags
karaktär.' Bostadsbeståndet har blivit lidande på det tämligen' allmänna
eftersättandet av underhålls- och reparationsarbeten, men därtill ha skälen
också varit andra än hyresregleringen, framför allt materialpriserna och
förhållandena på arbetsmarknaden. Den offentliga bostadsförmedlingen
har förlorat betydelse och bostadsmarknaden desorganiserats. De oer
hörda orättfårdigheter, som följt med penningvärdets föränderlighet, hava
gått ut över förbindelserna mellan fastighetsägare, inteckningshavare och
hyresgäster, liksom över andra kontrahenter vid avtal, som rätten förut
sätter byggda på ett oföränderligt penningvärde. Däråt är icke mycket
att göra, sedan numera snart ett årtionde förflutit från världskrigets bör
jan. Att inte förvärra läget och icke förlänga osäkerhetstillståndet är det
enda, som ansträngningarna kunna inrikta sig på. Det torde alla vara
ense om. Men vad som i det syftet nu bör göras, därom gå, som be
kant, meningarna i sär, i synnerhet vad det gäller hyresregleringslagens
eventuella utsträckning utöver den fastställda tidpunkten för dess upp
hörande: den l oktober 1923.

Med titelvalet för aftonens föredrag har jag velat antyda, att av
görandet icke bör träffas blott genom vägning av hyresvärdarnas och
hyresgästernas intressen och opinionsyttringar mot varandra, utan med
hänsyn jämväl till byggnadsindustriens möjligheter och det allmänna eko
nomiska läget. Såsom allmän förutsättning vid avgörandet betraktar jag
fasthållandet vid att hyresregleringen är ett provisorium, och att en even
tuell förlängning sålunda icke heller kan avse mera än förlängning av ett
provisorium, som skulle upphöra, när tillräckliga skäl till dess upprätt
hållande icke föreligga. Om meningen vore att göra hyresregleringen
permanent, såsom det från något håll föreslagits, ehuru utan varje slags
stöd i officiella uttalanden,' och i flagrant strid med socialstyrelsens ytt
rande av den 9 januari 1922,1 skulle givetvis vår bostadspolitik därmed se
sig ställd inför en helt ny fråga, som finge en helt annan räckvidd.

Till avgörandet av' frågan om hyresregleringslagens förlängning ut
över den l oktober 1923 synes den allmänna opinionen inom hyresgäst
kretsar ställa sig mycket enig, nämligen för förlängning, helst med direktiv
till hyresnämnderna att fastställa successivt lägre hyror. Det sistnämnda
kravet förefaller i fråga om hyresreglerade lägenheter i stort sett icke

I Sociala meddelanden 1922, $. 224 ff.
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motiverat och i varje fall tämligen utsiktslöst. Om hyrorna först hindrats
att stiga i jämnbredd med levnadskostnaderna, får man sedan vid kon
junkturomslaget icke begära, att de skola falla med de övriga levnads
omkostnaderna. Hyresvärdarnas ställning till hyreslagens förlängning före
faller vara mindre deciderad, åtminstone att döma efter uttalanden inom
fastighetsägareföreningen i Lund. Läsåret 1918- l 9 l 9 var det svårt att
uppdriva ett studentrum i Lund. Långt in på vårterminen 1922 funnos
ett hundratal studentrum outhyrda. Sådana möblerade rum till uthyrning
utbjudas av talrika familjer, som sitta kvar i större våning, än de egent
ligen anse sig ha råd till att bo i, men som inte våga släppa den lägen
het, sonl de ha. Tillgången på möblerade rum är även i städer, som
sakna den i en universitetsstad särkilda efterfrågan, i allmänhet icke ringa
och vittnar om en bostadsreserv. »Så länge hyresregleringslagen består~

vågar ingen flytta och ingen bygga», reflekterade en erfaren fastighets
ägare i Lund. »Den lagen började med att hjälpa hyresgästerna, och nu
är det inte mera än rätt, att den hjälper fastighetsägarna.» - Ett sådant
uttalande vill jag icke tillmäta större vitsord, än det förtjänar. Möjlig
heten, att. lagens bibehållande utöver den I oktober 1923 skulle ha den
verkan, som i uttalandet påstods, är emellertid icke utesluten. Tydligt
är, att hyresvärden vid lagens förlängning säkrare kan räkna med, att
hyresgästerna bo kvar. En sänkning av hyrorna kommer då knappast i
fråga, och för lägenhet, som frigöres genom dödsfall m. fl. orsåker, kan
alltid påräknas en extra förhöjning. Det kunde tyckas, att hyresregle
ringslagens förlängning däremot icke skulle avhålla enskilda från att bygga.
bostadshus, jänlväl med hyreslägenheter. Nya hus falla ju utanför regle
ringen. Ja, visserligen, men att bygga hus för uthyrning är en affår på.
lång sikt. Så gott som upphört hava utsikterna till att tjäna på oskäliga.
hyror under de första åren efter färdigbyggandet, s~ att med dem bygg_o
nadskostnaderna hastigt amorteras. Högkonjunkturen är längesedan förbi,
och inte lätt finner man nu folk, som betalar vad som helst för lägen
heter. Uppskörtade hyresgäster se sig redan möjligheter att flytta. Hur
bostadspriser, byggnadskostnader, räntor m. m. ställa sig i framtiden är'
det avgörande. Därtill kommer emellertid även såsom ett osäkerhets
moment: verkningarna av hyresmarknadens frigivning. Städer som Lund
ha otvivelaktigt en genom hyresstegringslagen bunden bostadsreserv i
lägenheter om tre eller flera rum med kök, vilken frigöres med upphö
randet av hyresregleringen. Hyresgästföreningen har redan färdig en.
plan till egnahemsbyggen, som blott väntar på reglering av byggnads
industriens arbetsmarknad tör att realiseras med 3-rum-och-köks-villor till.
c:a 9,000 kronor, d. v. s. till byggnadskostnaderna i början av år 1917,.
som betecknade en stegring i proportionen 100 till 170. I arbetarkvar-·
teren har tillgången på 1- och 2-rumslägenheter icke ökats genom ny-
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byggnader, så att icke där en generell hyreshöjning skulle kunna genom
föras, om den nämligen möjliggjordes av hyresgästernas betalningsför
måga, vilket är uteslutet i en tid då arbetslösheten är omfattande och
lönenedsättningarna vid stadens största industri föranlett arbetarna att in
komma med skrivelse till Lunds stadsfullmäktige, vari begäres 10 kr. per
familj + I krona per oförsörjt barn i veckounderstöd åt de arbetare, som
ha arbete, men icke komma upp till högre veckoinkomst än c:a 30 kr.
Bostadsräkningarna 1912-19 13 och 1920 visa, att trångboddheten i små
lägenheterna under mellantiden blivit mindre, och ehuru detta är mycket
glädjande, torde vi få finna oss i en återgång på grund av de sänkta
arbetslönerna. En bostadsreserv är då att räkna med även inom de små
lägenhetskategorierna, som ökats relativt mest under krigsåren och för
vilka ett tillskott lättast torde vara att påräkna under det kommande året,
därest penningvärdet blir någorlunda stabilt, byggnadskostnaderna rimliga
och tomt- och finansieringspolitiken möjligast ordnad. Den större befolk
ningsrörligheten inom arbetsklassen gör också sannolikt, att regleringen
där medfört talrikare fastlåsningar.

Hyresregleringens utsträckning kan på det sättet verka hämmande
på byggnadsindustrien, att den upprätthåller osäkerheten om bostads
prisernas nivå efter bostadsreservernas mobilisering.

Hyresmarknadens frigivning kan icke anstå, tills de gångna krigs
årens brist i bostadstillskott ersatts genom överskott i bostadsproduktio
nen under följande år. Den s. k. allmännyttiga byggnadsverksamheten
tar icke sikte på ett sådant resultat. Om den skulle göra det, måste tas
i beräkning, att tillväxten i städernas befolkning visserligen nedgick till
10,903 personer under 1918, men att utflyttningen från städerna icke
kan avvaktas; och att emigrationen ur riket, som bekant, i stället för c:a
l 5,000 personer om året under flera år växlat mellan ett par tusen och
sextusen. En statlig forcering av bostadsbyggandet vore av flera kända
skäl icke ekonomiskt försvarlig, bl. a. med hänsyn till det ekonomiska
läget och statsfinanserna.

1922 års statsverksproposition betecknar ju också ett övergivande
av subventionspolitiken, t. o. m. genom borttagande av räntefriheten första
året för lån ur bostadsfonden. '

1917 års statsanslag' medförde till 1919 års slut uppförande i riket
av 433 byggnader med 7,389 eldstäder, till vilka understöd utb,etalts av
statsmedel med 520 kr. per eldstad och av kommunala bidrag med 305
kr. per eldsta'd. Den genomsnittliga byggnadskostnaden ställde sig mera
än 10 % högre än beräknat per eldstad eller 3,3 l 5 kr. Kungörelsen av
den 9 juli 1920 angående statsunderstöd till främjande av bostadspro
auktionen innebar:
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I) Statens bostadslånefond, som förvaltas av statskontoret:

för år 1920: 15 mill. kr.
» » l 92 l: 15 » »

55

2) Anslag till statsbidrag för uppförande av vissa bostadsbyggnader:

för år 1920 : 4
» » l 92 l: 6 I/2

mill. kr.
» »

Lån finge ej överstiga 50 % av byggnadskostnaden och uppgå till högst
15,000 kr. för lägenhet. Statsbzdrag finge ej överstiga l 5% av bygg
nadskostnaden och högst uppgå till 4,5°0 kr. per lägenhet. Vid beräk
ning av byggnadskostnaden finge ej ingå tomtkostnad.

I landsortsstäderna beräknades byggnadskostnaderna per eldstad till
4,000 a 5,000 kr. för år 1919, och den offentliga understödsverksamheten
börj ade man finna betänklig att fortsätta.

Det stora förslaget i bostadsfrågan till 1920 års riksdag hade där
för lagts på delvis nya linjer med beräkning aven byggnadsperiod av
fem år.

Då av anslagen för 1920 och 1921 medtogos 10,5 mill. kr., före
slogs återstående 1,5 mill. kr. av den nyinförda byggnadsskatten, som i
verkligheten beräknats inbringa omkring 6 mill. kr. under vartdera av
åren 1921 och 1922, använd till täckande av statens ränteförlust. Denna
uppkommer på den grund att 30 mill. kr. av rusdrycksmedelsfonden ställts
till bostadslånefondens disposition mot 5 % årlig ränta, men bostadslånen
skulle vara räntefria första året och först därefter draga 5 % ränta.

Programmet uppställde som mål en enskild bostadsproduktion om
40,000 eldstäder under de fem åren tillsammantagna, och bostadslånefonden
anses då böra uppbringas till sammanlagt 100 mill. kr. Låntagarne skulle
första året betala varken ränta eller amortering, andra-sjätte året 5 %
ränta och fr. o. m. sjunde året 7 %, varav ~ ~b till amorteringen, som då
tar slut 3 l år efter lånets utlämnande.

I .statsverkspropositionen 1922 di~?oneras till utökande av bostads
lånefonden de nya 15 millionerna för år 1922 såsom lån ur rusdrycks
medelsfonden. Men därefter heter det: »Nya anslag för beredande av
statsbidrag utan ränte- eller återbetalningsskyldighet åt byggnadsföretagare
torde ej behöva ifrågasättas».

Ökade resurser för bostadskrediten är vad som numera avses, och
därmed torde man vara inne på en riktigare väg.

Om bostadspriser, byggnadskostnader och räntor äro i huvudsak
avgörande ,för byggnadsindustriens möjligheter under de närmaste åren,
så synas räntorna åtminstone icke komma att lägga hinder i vägen. Om
ingenting oförutsett inträffar i världen, tyder allting på en lättnad på



56 NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 28 APRIL 1922

penningmarknaden. Många sparbanker torde redan nu vara i behov av
ökad placering å inteckningar. Privatbankerna ha under de senast gångna
tolv månaderna nedbringat aktiebelåningen med 175 mill. kr. och - väl
till fyllande av underhypotek å aktielån, minskande av indstrikrediter i
andra former m. m. - ökat sitt inteckningsinnehav med 190 mill. kr.
'Ehuru privatbankerna, av redan antydda skäl, icke normalt kunna över
taga byggnadsindustriens fasta krediter, gissar jag på, att den inrikes
växelportföljens minskning under senast gångna tolv månader med I/z
miljard är betecknande för en strävan att minska rediskonteringen, vars
framgång bör lätta penningmarknaden, vilket även bör komma byggnads
industrien till godo. Sparbankerna och de andra för fastighetskrediten
organiserade penninginrättningarna torde då allt mera komma att känna
ett behov att få byggnadsindustrien i gång. Kan det då inte också bliva
något av med organiseringen av den sekundära fastighetskrediten, vilken
väl inte bör släppas, såsom frågan om värdestegringsbeskattningen ?

Byggnadskostnadernas nedgång har jag redan antytt. Svensk Han
deistidnings indextal för byggnadsmaterial visar följande siffror:

År 1914 1915 1916 19 17 1918 1919 1920 1921

1°4 118 165 21 5 275 286 37 1 243

1921 : Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

329 319 298 236 237 224 199 198 19 1 211 239 243

1922 : Jan. Febr. Mars
228 226 225

Även om vi inte komma ned under SOlumaren 1922 till sommarpriset
1921 eller 191, vilket borde mera än säkerställas ay lönenedsättningarna
vid materialproduktionen och fraktlindringarna, böra de tekniska bespa
ringar, till vilka förträffliga vägar anvisats av författare i Teknisk tid
skrift och tidskriften Byggnadsvärlden, göra det möjligt att hålla bygg
nadskostnaderna i sommar under 200 - kanske med ett ~ller två tiotal
enheter - i förhållande till 100 före världskriget.

Förutsättningen är givetvis avtal och arbetsfred inom byggnads
branscherna. Medan timlönen för murare 1914 gick upp till 67 öre, visar
socialstyrelsens statistik år 192 I :

för egentliga byggnadsarbetare per timme vid tidlön 203 ackord 322 öre
) målare 200 3 I 2 »

Den genomsnittliga löneinkomsten per dag steg från I 9 I 3 till I 92 I :

för egentliga byggnadsarbetare från 5: 35 kr. till 19: 68 kr.
» målare och glasmästare :» 5: 93» ) 1 7: 64 »

d. v. s. för egentliga byggnadsarbetare 274,9 % och för målare 194,1 %;
de senares lön var relativt högre än de egentliga byggnadsarbetarnas



BYGGNADSINDUSTRI OCH HYRESREGLERING 57

1913. Liksom det är ett tekniskt problem att nedbringa materialkostna
derna, borde det vara ett arbetsorganisatoriskt problem att utöka antalet
faktiska arbetsdagar per år, särskilt för de yrkeslärda byggnadsarbetarna.
Därigenom skulle årsinkotnsterna förbättras utan tid- eller stycklönens
höjning. Påståendet, att det inte längre finnes byggnadsarbetare, tror jag
inte på. Tvvärr kunna vi nog räkna med dolda reserver, långt utöver
de synliga, inom dessa områden av arbetsmarknaden. Och arbetslöshe
ten kräver, att intet försummas för .att möjliggöra deras utnyttjande.

Mellan bostadspriserna i nya hus och i gamla finnes det i regel en
marginal. Under sådana förhållanden kan jag inte tänka mig att hyres
nivån, om hyresmarknaden frigåves till den I oktober 1923, skulle var
aktigt inställa sig märkbart över, vad hyresregleringen låtit den stiga till
i april 1922, vilket antagligen är över 163 i förhållande till 100 den I

oktober 1915.
Framtiden är alltid oviss och jag har icke velat kOlnma med

spådomar om den. Däremot har jag försökt att på nu kända sakliga
grunder komma till ett svar på frågan: Bör hyresregleringen förlängas
utöver den I oktober 1923? En sådan förlängning skulle jag på nu an
förda grunder icke tillstyrka, och om jag hade inflytande på avgörandet,
skulle jag .ställa mig till efterrättelse den kloka regeln att i tvivelaktiga
fall icke handla. Det gäller nämligen här en positiv åtgärd, som bryter
en hittills konsekvent eftersträvad avveckling av krigstidens exceptionella
anordningar.

Vad som icke synes mig tvivelaktigt, är att avvecklingen kommer
att l11edföra ett kritiskt moment, som enskilda hyresvärdar kunna komma
att utnyttja till försök att genomföra oskäliga hyresstegringar. Ur den
synpunkten borde hyresnämndernas bibehållande vid 1916 års funktioner
kunna verka lugnande. Om utvägar att draga särskilda fall inför avgö
rande av myndighet kunna skapas, förstår jag inte att bedöma.

En medelväg vore givetvis hyresregleringens förlängning endast
för smålägenheter. Av anförda skäl finner jag den icke behövlig.

Men mina synpunkter ha ju endast framlagts för att inleda över·
läggningen i denna sakkunniga församling.

Härefter yttade sig:

Överingenjör R. Blomquist: I anslutning till vad föredragshållaren anfört
beträffande relationen mellan hyror och arbetslöner skall jag be att få säga
några ord om resultatet aven utredning, som jag för några år sedan utförde.
Jag jämförde därvid dels timlönen för grovarbetare i stadens tjänst, dels hy
rorna för enrums- och tvårumslägenheter i Stockholm, allt för en tid omkring
25 år. Det visade sig därvid, att jag, då resultatet åskådliggjordes grafiskt,
genom ett lämpligt val av skalor kunde få kurvan för timlönens stegring att
nära sammanfalla med hyresstegringen. Det var ju en mycket grov och ap-



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 28 APRIL 1922

proximativ metod, men den kan ju ha sitt intresse! Inled~ren talade här om
nya arbetsmetoder och annat, som skulle förbilliga byggnadsproduktionen.
Detta kan givetvis förrycka det påvisade sambandet, men man har å andra
sidan att taga hänsyn till den omständigheten, att anspråken 'på komfort och
bekvämlighet växa. Det komplex av olika faktorer, som påverka hyresbild
ningen, torde därför även för framtiden komma att låta hyrorna för dessa små
lägenheter tämligen noga ansluta sig till arbetskostnaderna. Ehuru det är
ett djärvt påstående, skulle jag därför vilja framkasta den tanken, att, om
arbetslönen för grovarbetare, som år 19 I 4 här i Stockholm var 46 öre per
timme, kunde stabiliseras exempelvis vid 50 % högre nivå eller 69 öre, skulle
även hyrorna, jämfört med nivån år 19 I 4, komma att stabiliseras ungefär på
motsvarande höjd. Jag gör dock icke anspråk på att till stöd för detta på
stående ha något annat än att den ekonomiska utvecklingen i regel icke på
lång sikt företer några kraftigare hopp.

Arkitekten 'W. Klemming: Jag hade av inledningsföredraget väntat mig
några konklusioner rörande hyresstegringslagens inverkan på byggnadsindustrien,
men något sådant har jag icke hört. Jag tyckte mig dock av professor Som
marins anförande kunna dra den slutsatsen, att han ansåg, att byggnadsindu
strien kunde komma i gång tämligen oberoende av hyresstegringslagens till
varo, detta huvudsakligast till följd av större penningtillgång och uppgörelse
rörande arbetslönerna. I det sammanhanget nämnde professor Sommarin, att
bankerna börja övergå från aktiebelåning till inteckningsbelåning. Där vid
rördes en punkt, som borde kräva en. mer allmän uppmärksamhet. Vi känna
alla till, att det icke anses bankmässigt att belåna inteckningar, och jag tror
icke heller, att bankernas tillfälliga förskott till byggnadsindustrien äro till
någon glädje. Kreditgivning i form av byggnadskreditiv föranledes av över
skott på pengar. Då emellertid föremålet för krediten börjar bli räntebärande,
är det icke längre bankmässigt att vidhålla krediten, utan då fordrar man, att
den skall överflyttas till någon annan institution. Lyckas icke detta, kan det
bli nog så riskabelt, och sker det i större skala, kan det föranleda kriser på
fastighetsmarknaden. Detta kräver ovillkorligen en omläggning i en eller an
nan form, vilket jag vid mångfaldiga tillfällen framhållit. Hava icke bankerna
möjlighet att fortsätta med krediten, måste man absolut säga sitt »hands off»
i fråga om byggnadskredit från bankerna.

Förespråkarna för hyresstegringslagen hava ofta framhållit, att man med
denna lag velat förekomma en fastighetskris, som skulle ha kommit, om hy
rorna fått fritt utveckla sig. Det är ju' ett tal, som tyder på ett mycket varmt
intresse för fastighetsägarna, men i realiteten tror jag icke mycket därpå, ty
från det håll, där man anför detta argument för lagen, tror jag, att man med
glädje skulle se en kris, som droge med sig våldsamt sjunkande hyror.

Professor Sommarin sade, att man icke kunde vara med på det ofta i
tidningspressen och annorstädes framförda resonemanget, att lagen icke hade
någon inverkan på byggnadsverksamheten, eftersom den icke tillämpades på
nya hus. Jag skulle önskat, att detta hans uttalande fått en ännu skarpare
prägel, ty ingen vettig människa kan väl tänka sig, att man skulle vilja bygga
hus med ofantligt mycket högre hyror för att med dem konkurrera med den
stora massan av hus med deras låga hyror. Lyckligtvis har dock krediten i
detta fall saknats för den, som ev. velat vara djärv nog att ge sig in på så
vanskliga nybyggnadsföretag.
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Professor Sommarin fällde flera gånger ett yttrande, som jag icke kan
underlåta att reagera emot. Han talade nämligen om »allmännyttig byggnads
verksamhet». Vad är då den andra byggnadsverksamheten? Är den skadlig?
Om någon byggnadsverksamhet förtjänar benämningen skadlig byggnadsverk
samhet, är det utan tvivel den, som alltid kallas för allmännyttig byggnads
verksamhet, och detta därför, att den totalt förrycker prisbildningen.

Byråchefen Bertil Nyström: Jag skall be att i denna fråga få säga
några ord närmast som statistiker. De synpunkter, som jag därvid kommer
att framhålla, äro till största delen hämtade ur en specialutredning, som jag
varit i tillfälle att utföra för en kommitte, byggnadsarbetarsakkunniga, vilken
utredning jag förmodar om någon vecka skall utkomma från trycket. Utred
ningen berör byggnadsindustrien särskilt ur arbetsstatistisk synpunkt.

Då man talar om byggnadsindustriens produktion, tänker man i all
mänhet endast på de producerade bostäderna, och man använder antalet till
komna lägenheter såsom mått på storleken av hela byggnadsindustrien. I själva
verket förhåller det sig ju så, att bostadsproduktionen endast är en gren av
byggnadsverksamheten. En nästan lika stor del utgöres av färdigställandet av
lokaler för handelns och industriens behov, och en tredje gren omfattar re
parationer och ombyggnader. Som en fjärde tillkommer, om man så vill, väg
och vattenbyggnadsverksamheten.

De undersökningar, som jag nu haft tillfälle att utföra på grundval av
uppgifter dels från fackföreningar, dels från arbetsgivare på detta område, visa,
att år 19 14 arbetade ungefär 40 % av byggnadsarbetarna .med nybyggnader,
omkring I 8 % m·ed byggnader för handelns och industriens behov och cirka
35 % med reparationer och ombyggnader. Under krigskonjunkturen föränd
rades denna proportion, så att år 19 19 omfattade den första gruppen omkring
3o %, den andra gruppen omkring 25 % och den tredje oförändrat omkring
35 %. Då den industriella högkonjunkturen tagit slut, kan man alltså påräkna
en större del av byggnadsarbetarstammen för nybyggnader av bostäder där
igenom, att man då får en reserv i den del av arbetarstammen, som sysslat
med byggnader för industriens behov.

Det är- emellertid ytterst svårt att få reda på hur många byggnadsarbe
tare vi ha, därför att det är något så ofantligt »nebulosaartat» över hela denna
arbetargrupp. De ha anknytning till alla möjliga grupper, icke minst till jord
bruksarbetarna. På landsbygden förekommer ju också byggnadsverksamhet,
som delvis utföres av jordbruksbefolkningen själv, men vartill också fackmän
behövas. Vid dåliga konjunkturer bege sig en del av städernas byggnads
arbetare ut på landsbygden för att sedan vid bättre konjunkturer komma till
baka. Vid bedömande av detta och andra dylika arbetsmarknadsproblem bör
ro an alltid fasthålla, att i vårt land jordbruket och därtill bundna näringsfång
utgör så att säga en stor regleringsbassäng, som vid behov kan frigiva och
upptaga arbetare i tusental. Vad jag vidare velat framhålla är, att under krigs
konjunkturen icke blott kapitalet gått till industrien, utan att denna också i
sin tjänst i stor utsträckning tagit byggnadsverksamhetens arbetare och före
tagare.

En annan fråga, som inledaren vidrörde, var, hur man skall bedöma
och bemästra de höga arbetskostnaderna i denna industri. I vårt land såväl
som i kanske flertalet andra länder möter man i diskussioner om denna sak
två till ~ynes alldeles oförenliga påståenden. Å ena sidan klagar man över,
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att arbetslönerna äro så förskräckligt höga, att det är omöjligt att bygga, men
å den andra sidan nödgas man konstatera, att byggnadsarbetarnas levnads
standard icke är högre utan snarare lägre än industriarbetarnas. Byggnads
företagarna klaga också aJlmänt över att det är nästan omöjligt att få lär
lingar, därför att yrket icke är tillräckligt lockande. Denna bristande lockelse
har man sökt förklara med att arbetet bedrives utomhus och att arbetarna äro
utsatta för klimatets alla vedervärdigheter. Men jag tror för nlin del ganska
litet på, att här skulle ligga huvudorsaken till avfolkningen, ty vad som be
stämmer ett yrkes dragningskraft i våra dagar är väl huvudsakligen den eko
nomiska och sociala standard, som yrket ger åt sina utövare.

Jämför man nu byggnadsarbetarnas timförtjänster med andra arbetares,
ligga de förra merendels väsentligt över, men jämför man arbetarnas inkomst
standard, sådan denna bestämnles genom årsförtjänsten, ligga byggnadsarbe
tarna nog ofta under. Anledningen härtill är den stora skillnaden mellan
antalet möjliga och antalet verkliga arbetsdagar i denna senare bransch. De
undersökningar, som jag haft tillfälle att verkställa, och som stödja sig på in
bördes varandra kontrollerande uppgifter både från arbetarna och arbetsgivarna,
visa i stort sett samma resultat i fråga om den tid av året, som byggnads
arbetarna ha sysselsättning. Det finnes sådana, sonl arbeta hela året, men det
finnes andra, som blott kunna få anställning ett halvår. I genomsnitt har en
byggnadsarbetare arbete endast något över 200 dagar om året. Förenta Sta
terrias arbetsstatistiska byrå har gjort en liknande undersökning i Filadelfia
och har kommit till ungefär samma resultat, nämligen att de faktiska arbets
dagarna här utgöra blott 'J/3 av de möjliga. Det är ju då alldeles givet, att
om man vill, att byggnadsarbetarna skola ha samma levnadsstandard som andra
arbetare, måste man betala dem 30 % högre timlön. Vill man få ned bygg
nadsindustriens arbetskostnader, får man därför i första hand inrikta sig på
att söka förlänga säsongen. Detta synes icke i och för sig erbjuda några
oöverstigliga svårigheter - i Stockholm pågår ju byggnadsarbete i viss ut
sträckning året om - och den nuvarande korta säsongen föranledes nog
mindre av teknjska svårigheter än av psykologiska skäl och galula inbitna
traditioner. Till förkortning av den faktiska arbetssäsongens längd inom bygg
nadsverksamheten bidraga dessutom en hel del andra faktorer. Byggnads
arbetaren har i regel icke fast anställning hos en viss företagare utan får söka
en mängd kortvåriga anställningar på skiftande arbetsställen. Ofta får han gå
från bygge till bygge för att blott mötas av skylten »arbetsstyrkan fulltalig» I

och därigenom förlorar han en hel del tid. Vidare är icke arbetsstyrkan vid
ett bygge ett samfällt helt som arbetarstammen vid en fabrik, utan det finnes
vid varje större husbygge en hel del olika arbetarkategorier, som i viss ord
ning skola efterträda varandra, och om organisationen icke är alldeles full ..
ländat genomförd, blir det alltid trassel, så att arbetarna få vänta på varandra.
Härigenom förloras ytterligare arbetstid.

Summan av det hela blir, att i genomsnitt en tredjedel av årets möjliga
arbetsdagar går förlorad. Strävandena att söka reformera arbetsförhållandena
inom byggnadsfacket synas mig därför böra i första hand inrikta sig på att
söka förlänga den faktiska arbetstiden under året. Varje kroppsarbetare lik
som varje annan människa söker ju få en någorlunda säker fast inkomst och
att komma upp till den levnadsstandad, som är den för hans klass möjliga
och skäliga. Inträffar det nu, såsom i byggnadsbranschen, ständiga konflikter
mellan denna naturliga strävan och de faktiska arbetstillfällenas oregel,bundenhet
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och nyckfullhet, uppstår en ständig »industriell oro», SOlU' utlöser sig i arbets
inställelser o. d. och därigenom ytterligare inskränker och fördyrar produktionen.
En annan oros'orsak har nog varit den faktiska monopolställning, som bygg
nadsarbetarna under krigstiden fingo särskilt i Stockholm. Samma företeelse
omtalas i ett nyligen avgivet engelskt kommitteutlåtande, som behandlar orsakerna
till det stora -engelska arbetarbostadsbyggnadsprogrammets delvisa misslyckande.
Det skulle varit ett mirakel, säger man där, om en arbetargrupp, sonl omstän
digheterna på detta sätt givit situationen i händerna, icke också hade utnyttjat
tillfället. Otvivelaktigt har bland byggnadsarbetarna liksom inom åtskilliga
andra kretsar funnits en viss »gulaschanda». Nu är emellertid den tiden slut,
och det, som jag tror, även för byggnadsarbetarna. Den gamla huvudkällan
till den industriella oron och de dyra arbetsprisen flödar dock alltjämt, och
jag tror, att uppmärksamheten bör riktas härpå ännu starkare än vad inledaren
gjorde.

En annan detalj i inledarens föredrag gällde byggnadsmaterialprisernas
stegring. Inledaren använde för att belysa denna Svensk Handelstidnings pris
index. Ja, Svensk Handelstidnings generalindex är nog en ganska god mätare,
men jag tror, att man får vara försiktig med specialindices. Specialindexen
för byggnadsvaror är ju endast byggd på tre olika varuslag, nämligen trä (fem
sorter), tegel och cement, men det finns dock minst 20 a 30 olika slag av
byggnadsmaterial. Det är alldeles givet, att om man räknar med alla dessa,
får man en fastare byggd och mer verklighetstrogen index. Det har gjorts en
sådan beräkning, som företer rätt stora avvikelser från Svensk Ha!,1delstidnings
index. Den stora nedgången sommaren 192 I i sistnämnda specialindex torde
sålunda vara rätt tvivelaktig såsom allmän företeelse och återspeglar nog mest
trävaruprisens fall till följd av den panikartade stämningen på trävarumarkna
den vid denna tidpunkt.

Professor G. Bagge: Eftersom de båda föregående talarna huvudsakligen
dröjt vid hyresstegringslagens inverkan på tillgången av bostäder, skall jag säga
några ord om dess inverkan på efterfrågan, d. v. s. närmast på fördelningen av
den bostadstillgång, som ev. kan finnas. Jag är alldeles ense med inledaren
därom, att tillfället för närvarande i allra högsta grad också ur tillgångens
synpunkt är inne för att upphäva lagen i fråga, icke blott p'å grund av de
tungt vägande orsaker, som han framhöll, utan även därför, att man sedan
gammalt har iakttagit, att uppgångstider för industrien betyda nedgång för
produktionen av bostäder, men att depression inom ·näringslivet innebär gynn
samma villkor för denna produktion.

Betraktar man nu hyresstegringslagens inverkan på efterfrågans sida, på
fördelningen av bostadstilIgången, är det uppenbart, att, även om lagen en
gång ur vissa synpunkter kan ha varit nödvändig, vilken fråga jag icke här
vill draga -upp i debatten, verkar den för närvarande synnerligen olyckligt i
vad avser ett· förståndigt ekonomiskt utnyttjande av den tillgång på bostäder,
som vi ha. Prisbildningen är ju till för att en viss tillgång på nyttigheter
skall på bästa möjliga sätt kunna fördelas. Då man under krigstiden tog bort
prisbildningens reglerande inverkan på efterfrågan, måste man på annat sätt
'bestämma denna, genom ransonering o. dyl. I fråga om bostäderna har man
helt enkelt gått till väga på det sättet, att man fördelat dem efter hurudan
efterfrågan var år 191 7. Alla de förändringar, som därefter inträffat i alla
nlöjliga avseenden, ha icke fått göra sig gällande. Socialstyrelsen har i sitt
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utlåtande över lagen på ett synnerligen förträffligt sätt med praktiska' exempel
påvisat, vad detta betyder i fråga om ett opraktiskt och oekonomiskt utnytt
;ande av den knappa tillgången på bostäder. För att få vår bostadsstock så
ekonomiskt utnyttjad som möjligt förefaller det mig därför uppenbart, att vi,
så snart den praktiska möjligheten finnes, böra göra oss av med lagen och ju
för~ dess hellre. Frågan gäller då, om tidpunkten nu är inne. Jag undrar,
om icke de kurvor, som överingenjör Blomqvist demonstrerade, bland annat
visa något därom. Det är mycket förklarligt, att hyrorna på små lägenheter
visa samma tendens som grovarbetarlönerna, icke blott ur produktionskostnads
synpunkt utan därför att grovarbetarlönen är efterfrågans källa till dessa små
lägenheter. I den mån lönerna gå uppåt, i samma mån tenderar också efter
frågan på dessa lägenheter uppåt. För närvarande gå lönerna nedåt, och, i
den mån de icke göra detta, inträder arbetslöshet. Överhuvudtaget minskas
alltså betalningsmöjligheterna och därmed också efterfrågan på dessa smålä
genheter.

Sedan tillkommer det naturligtvis en hel mängd andra omständigheter,
som jag icke nu har tillfälle att- gå in på. Alla äro vi ju ense om att efter
frågan på stora lägenheter sjunker. Vad jag velat framhålla är, att det är i
ett läge med nedåtgående efterfrågan på smålägenheter, som hyresstegringslagen
bör upphävas. Lagens upphävande kommer alltid, som professor Sommarin
påpekat,. att föra med sig villervalla och tråkigheter, men givet är, att dessa
få den minsta omf~ttningen vid en tidpunkt, då man har att räkna med mindre
betalningskraft hos efterfrågan på lägenheterna.

.Jag tror ej heller, att anpassningsmöjligheterna äro så fastlåsta på bo
stadsmarknaden, att nlan behöver avskräckas genom vad som onekligen är all
varligt, nämligen att den minskade efterfrågan på stora lägenheter kan för
orsaka svårigheter genom att öka efterfrågan på de mindre lägenheterna. Där
har man naturligtvis den stora svårigheten, men den kommer alltid att före
finnas, då lagen upphäves. Det är min bestämda mening, att denna svårighet
för närvarande är mindre besvärlig än den blir i framtiden.

Arkitekten .'W. Klemming: Då man här talat om möjligheten att för
länga säsongen för byggnadsindustrien, vill jag framhålla, att kontinuitet inom
denna industri alldeles givet endast uppnås genom en storindustri med mass
produktion. Endast därigenom kan nlan verkligen få fram en verkligt billig
bostadsproduktion. Det ryckvisa byggandet aven byggmästare här och en
annan där, som händelsevis fått ett kapital eller råkat komma över en tomt,
kan aldrig framkalla denna kontinuitet.. Man borde därför söka bilda stora
byggnadsföretag, men man stöter .därvid såsom ofta i vårt samhälle på en lag
stiftning, som bär tydligt vittnesbörd om våra lagstiftares ringa omvårdnad om
handel och industri. Vår beskattningslagstiftning lägger t. ex. skatt på lagfart
av fastigheter. Ett bolag, som köper tomter för att bygga en mängd hus - sådant
förekommer ofta i England, där man på en gång bygger hela gator - för
att sedan avyttra dem, drabbas av dubbellagfartsskatt. Denna skatt vilar
minst sagt på en inkonsekvens, snarast på en osanning. Man har nämligen
resonerat så, att skatt på fastighetsomsättning är till nytta, därför att den
hindrar handeln med fastigheter, som man anser skadlig. När bolaget köper
dessa fastigheter, blir det så långvarig ägare av dem, att det icke så snart
blir tillfälle att taga skatt igen, och det kommer därför att dubbelbeskattas.
Jag vill inför detta forum, som synes mig vara synnerligen lämpat att taga
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hand om denna sak, framhålla, att vi här ha en mycket olycklig form av
lagstiftning.

Fil. lic. B. Ohlin: Jag skall tillåta mig att i anslutning till vad byrå
chefen Nyström anförde framföra en synpunkt beträffande möjligheterna att
nedbringa produktionskostnaderna. Byråchefen Nyström påpekade, att bygg
nadsarbetarna endast ha anställning en del av året, c:a 200 dagar, och att
arbetslönen per dag räknat därför måste hålla sig 3o a 40 % över andra in
dustriarbetares daglöner.. En huvudorsak till denna oregelbundna efterfrågan
på byggnadsarbetare ligger däri, att det är svårare och dyrare att bygga på
vintern. Liknande förhållanden har man emellertid även på andra områden
av näringslivet, exempelvis vid produktion av elektrisk kraft, där efterfrågan
på kraften varierar betydligt från den ena årstiden till den andra och från
den ena. timmen till den andra. För att få så jämn efterfrågan och därigenom

. så fullständigt utnyttjande som möjligt har man där helt enkelt satt lägre pris
på kraften under den tid, då efterfrågan är minst, varigenom man stimulerar
till .konsumtion under just denna tid.

Skulle man då icke i analogi härmed kunna tänka sig, att arbetslönerna
för byggnadsarbetare sattes lägre under vintern, då arbetarna nu i stor ut
sträc~ning . gå utan arbete, än. under andra årstider? Hölles lönerna ett eller
annat lo-tal % lägre under vintern, vilket visserligen är stridande mot all fack
föreningspraxis, skulle det löna sig lika bra att bygga då som andra årstider,
och framför allt skulle reparationsarbetena i stor utsträckning förläggas till
vintern. Den ökade inkomst, arbetarna på så sätt finge under vintern, kunde
då kompenseras av något lägre avlöning än nu under sommaren; trots sänkt
daglön skulle under sådana förhållanden byggnadsarbetarnas årsinkomst förbliva
oförändrad, ja måhända t. o. m..stiga. En dylik politik kunde således bliva
till fördel icke endast för bostadsproduktionen utan även för arbetarna själva.

Advokaten J. Dondorff: Det har från åtskilliga håll gjorts aktnings
bjudande försök att förebringa bevis för att hyresstegringslagen ej stävjat bygg
nadsivern. ;iDet torde emellertid vara lätt för de personer, som haft tillfälle
att följa den praktiska utvecklingen på detta område, att jäva ett sådant på
stående. . När kriget bröt ut, fanns ett stort bostadsöverskott i Stockholm, och
ett stort antal såväl kontor som bostadslägenheter kunde icke finna spekulanter.
Det oaktat byggdes det mycket livligt, särskilt beroende på att synnerligen
tjänliga byggnadstonlter då kommo ut i marknaden. När kriget pågått en
tid, inträffade en stark prisstegring på byggnadsmaterial, och ungefär vid samma
tidpunkt började man i Danmark och Norge syssla med hyresstegringslagstiftning.
I Kristiania och Köpenhamn avbröts därvid byggnad:sverksamheten, men i
Stockholm byggde man fortfarande mycket intensivt, på Eriksbergsområdet, vid
Odengatan, vid Karlaplan och på Söder. Sedan man emellertid fick klart för
sig, att en hyresstegringslag även komme att införas i vårt land, avstannade
byggnadsverksamheten.

Det torde därav tämligen tydligt framgå, att hyresstegringslagen har
hämmat byggnadsverksamheten. Man visade sig visserligen synnerligen ange
lägen . om att framhålla, att lagen ingalunda skulle gälla för nybyggda hus,
utan att myndigheterna på allt sätt skulle omhulda de personer, som ville
bygga. Trots allt det fårskinn, som man iklädde sig, lyste dock den verkliga
klädedräkten, rävpälsen, igenom. Redan vid 1917 års riksdag fran1kom den
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första motionen om att utsträcka lagen även till nybyggda hus. '. Det blev
icke vid den riksdagen beslutat, utan först vid en senare. De nybyggda husen
undantogos sedan återigen.

Det är naturligt, att man under sådana förhållanden icke' har att räkna
med, att det privata initiativet skall göra sig gällande, förrän fullkomligt säkra
garantier finnas för att lagen blir begraven för tid och evighet och icke i
någon form kommer att gå igen.

Det är ju givet, att om icke kapitalet inom byggnadsindustrien kan finna
säker placering och nöjaktig förräntning, söker det sig över till andra place
ringsobjekt. Man säger då från visst håll, att det ej spelar någon roll, ty i så
fall måste staten och kommunerna bygga, vilket är så mycket bättre,' då hy
resgästerna därigenom bliva oberoende av husägarnas profithunger. Under
normala förhållanden växer Stockholm emellertid med 10,000 invånare per år,
och statistiska uppgifter visa, att dessa 10,000 behöva 7,000 eldstäder. Räknar
man med en kostnad av 6,000 kronor per eldstad, behövs alltså 42 miljoner
kronor om året för att tillgodose nybyggnadsbehovet endast i Stockholm. Det
är ju alldeles uppenbart, att ett dylikt belopp icke kan anskaffas av staden,
utan att man måste lita till det enskilda initiativet, men då får man också
ordna det så, att kapitalisten, som sätter in sina pengar i företaget, och bygg
mästaren, som sätter in sitt arbete i företaget, vinna något annat än att slut
uppgörelsen för byggnaden kommer att verkställas inför rådhusrättens konkurs
domstol.

Går man till grunden, är det nog av andra orsaker, man vill bibehålla
hyresstegringslagen. Denna lag är början till socialisering. Den har upphävt
äganderätten till fastigheterna, ty vad återstår i själva verket av äganderätten,
då ägaren icke själv får bestämma de villkor, på vilka hans lägenheter skola
uthyras, då han icke får bestämnla, vilka personer som skola bo i hans hus,
och då han icke ens har obetingad rätt att själv få bostad i sitt hus?

Domänintendenten E. Lindblad: Jag anser, att hyresstegringslagen är
nödvändig ytterligare ett år. De synpunkter, som här ha blivit framförda för
lagens upphävande, äro alldeles riktiga, men de ha uttalats ett år för tidigt.
Ännu ha vi icke blivit av med allt vad kristidslagar heter - vi ha exempel
vis kvar reglering av priset å spannmål och kristidsarrendelagstiftning - och
herrarna ha icke här i Stockholm lyckats bryta den sammanslutning på ar
betarsidan, som drivit upp sina avlöningar högre än något annat yrke. Först
då man lyckats genomdriva en lösning av lönefrågan inonl byggnadsindustrien
i Stockholm och liknande samhällen, kan det vara tänkbart att inlåta sig på
att upphäva lagen, men upphäves lagen bara utan vidare, komma ledarna på
arbetarsidan endast att driva den satsen: Håll bara ihop och vägra 'arbeta, så
få ni behålla edra löner I Man måste fråga sig, om det är rimligt. att på
detta enstaka område bibehålla de höga avlöningarna, sedan tjänstemän och
"industriarbetare fått taga skeden i vacker hand och finna sig i lägre löner.

Överingenjör Blomqvist demonstrerade, hurusom grovarbetarnas löner och
hyror för små lägenheter följas åt. Ja, det är naturligtvis så, därför att det
är grovarbetarens tillgångar, som reglera hyrespriset på små lägenheter. Han
kan ju faktiskt icke betala mer än hans avlöning medger. Hyresvärdarna för
stå emellertid icke detta utan· komma givetvis vid lagens eventuella upphä
vande att försöka höja hyrorna i gamla hus.

Man har hagt, att lagen hindrar uppkomsten aven nybyggnadsverk-
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samhet. Ja, det är alldeles givet. Syftemålet och tankegången i hyresvär
darnas resonemang är den, att om lagen upphäves, komma hyrorna för gamla
lägenheter att stiga, och då kan möjligen en konkurrerande byggnadsverk~

samhet åter uppstå. Det är dock då vida säkrare att utgå från att man i
stället skall reglera hyrorna på nybyggda hus.

Om hyresgästerna hålla sitt huvud kallt, komma hyrorna i längden att
falla, men jag tror icke, att det är en riktig politik att hu upphäva lagen, så
att hyrorna stiga, när den allmänna tendensen går nedåt.

Professor E. Sommarin : Med anledning av byråchefen Nyströms upp
lysningar om Svensk Handelstidnings index och hans egen undersökning av
byggnadsmaterialens prisförändringar skulle jag vilja fråga honom, vad hans
undersökning visar om den slutliga nivån i april 1922. Som jag sade,
använde jag mig av den beräkningen, att prisindex å byggnadsmaterial stigit
från 104 till 371 och därefter fallit ned till 19 I. Eftersoln tegel är ett av de
tre byggnadsmaterialen och produceras säsongvis, är prisfall på eftersommaren
självklart, och sommarpriser måste indexen ge utslag för.

Då jag talade om att det inom byggnadsindustrien förelåg en stor arbets
organisatorisk uppgift, syftade jag naturligtvis på det förhållandet, att bygg
nadsarbetarna ha arbete 2/3 av året. Jag tänkte emellertid även på en annan
sak, nämligen att arbetet icke är så organiserat, att arbetarna på rätt sätt få
följa efter varandra. Jag träffade en gång en svensk arbetare i Tyskland, som,
trots att han där hade 1ägre lön än i Sverige, ansåg sig ha det mycket bättre,
därför att han hemma i Sverige först fick göra en sak och därefter fick hämta
arbetsförmannen för att få reda på vad han därnäst skulle göra. I den tyska
verkstaden fick han s,amtidigt förelagda en rad arbetsuppgifter, som skulle utföras,
och han kunde ta arbetsuppgifterna i rätt ordning efter överblick över deras olika
krav på verktyg m. nl. Just i detta avseende förloras oerhört inom byggnads
industrien. Att här åstadkomma planmässighet är en framtidsuppgift, som
även' borde intressera arbetarna själva.

Licentiaten Ohlin föreslog, att man skulle ge lägre löner på vintern än
på sommaren. Det är otvivelaktigt, att vår moderna fackföreningsrörelse måste
släppa sina stela metoder och inse, att det ligger i arbetarens eget intresse
att åstadkomma bättre smidighet i lönepolitiken. Jag tvivlar icke på, att
vad som är rätt och klokt också skall slå igenom, när det blir mera all
mänt insett.

Professor Bagge har redan förekommit mig, då han uttalade sitt intresse
för den parallellism, som påpekades av överingenjör Blomqvist, men samman
hanget är väl icke så enkelt, som professor Bagge ville göra gäl1ande~ Jag
har sett en undersökning, som visar, att jordräntans stegring har mer än upp
slukat arbetslönernas stegring sedan år 1900. Här föreligger nog ett komplex av
orsaker, som man bör närmare analysera.

Arkitekten Klemming ville göra gällande, att någon fastighetsspekulation
icke skulle ha kunnat komma till stånd, även om hyresstegringslagen icke
kommit till, därför att bankerna icke skulle lånat pengar till sådana spe
kulationer. När haussen kom i gång 1916, kunde dock bankerna visst icke
hålla jobberiidkare tillbaka. Liksom det bildades åtskilliga bolag och enskilda
företag för att spekulera i aktier, tror jag, att folk också skulle blivit i till
fälle att spekuler,a i· fastigheter. Advokaten Dondorff sade å sin sida, att bygg
nadsverksamheten avstannat, därför att utsikterna till vinster på fastighets-
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marknaden stängts, sedan lagen införts. Herrarnas erfarenheter äro sålunda
på denna punkt motsatta.

Direktör J. Hemberg: Gentemot byråchefen Nyström anser jag, att
Svensk Handelstidnings index i stort sett kan anses tillfredsställande. Såsom
byråchefen Nyström själv framhöll, omfattar den de tre viktigaste varuslagen,
cement, tegel och trä. Murbruk och järnvaror ingå ju icke i sådan omfatt
ning i ett bygge som de först nämnda varuslagen.

Den sänkning av index å byggnadsmaterial, som man kunde konstatera
år 192 I, s,kedde nog huvudsakligast till följd av de realisationspriser, som
tillämpades av vissa firmor. I fråga om den fortsatta prisförändringen får
man med utgångspunkt från de nu företagna löneändringarna inom byggnads
ämnesindustrien förutsätta betydande sänkning å materialpriserna under det
närmaste halvåret. Beträffande arbetslönerna, som i allmänhet representera
c:a 35 % av byggnadskostnaden för ett hus, pågå ju underhandlingar i dagarna,
i vilka arbetarna redan gjort betydande medgivanden och preliminärt godkänt
arbetsgivarnas förslag. Med användande av detta förslag skulle index bli
ungefär 2 10.

Till professor Sommarin och licentiaten Ohlin vill jag säga, att man
skall ha ovanligt god tro om den svenska fackföreningsrörelsen, om man tror,
att den trampat ut barnskorna och vill lägga om sin politik så, som herrarna
föreslå. Det vore önskligt, om förslaget kunde realiseras, men, med den
kännedom jag har om fackföreningarnas ledning, tror jag icke på det omöjliga.

Arkitekten W'. Klemming: Man har här föreslagit, att man för att
minska byggnadskostnaderna skulle ge arbetarna lägre löner på vintern, och
man har därvid gjort en jämförelse med den elektriska strömmen. Jämförelsen
haltar· emellertid, den elektriska strömmen strejkar nämligen aldrig, men ar
betarna skulle säkert strejka inför detta förslag. Arbetaren anser det nämligen
bättre att arbeta en liten del av året mot hög lön än för en genomsnittslön
hela året.

Advokaten Dondorff talade om att hyresstegringslagen var ett försteg till
socialisering och om att den hängde i luften. Landet ligger ju emellertid så
till, att regeringen lovat, att lagen skall få" vara kvar, och så "lär det väl även
bli, trots myndigheternas divergerande uppfattning. Domänintendenten Lind
blad talade om· att »herrarna» icke böra upphäva lagen. Jag vet icke, vad
han· menade med herrarna, men det nyssnämnda kanske ger en liten aning
om vilka det är, som förhindra lagens upphävande. Det är de samma, som
icke sätta ned lönerna, nämligen de i samhället, som veta att använda kraftiga
ord och hotelser för att få sin vilja fram.

Professor Sommarin yttrade, att jag skulle ha sagt, att någon fastighets
spekulation aldrig skulle ha kommit till stånd, även om icke hyresstegringslagen
funnits. Vad jag sade var emellertid, att man bland annat baserade hyres
stegringslagen på det påståendet, att man ville förhindra en fastighetskris, och
det kallade jag en bluff, en osanning. Det var icke detta, som låg under,
utan ett politiskt fjäsk och en missuppfattning. Jag är livligt övertygad om
att, om lagen icke kommit, skulle det uppstått spekulation på detta lika väl
som på alla andra områden, men jag betvivlar att den blivit så våldsam, som
man tror. Människorna hade då icke huggit för sig så mycket bostadsutrymme
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som de icke behöva, och verksamheten på byggnadsområdet hade pågått åt
minstone som på andra områden. Ett bakslag hade naturligtvis kOlnmit, men
allmänheten hade då fått glädjen av billiga hyror, och ingen skulle' ha bekla
gat fastighetsägaren. Det var kontentan av vad jag menade.

Docenten C. Kuylenstierna: Av den delvis objektiva diskussion, som
här har förts, har jag icke kunnat draga de bestämda slutsatser för framtiden,
som jag gärna skulle velat. Diskussionen har nästan endast rört sig om hur
hyresstegringslagen hittills har verkat och om vad som skulle ha hänt, därest
lagen icke förefunnits. Man har sagt, att det är nyttigt och nödvändigt, att
byggnadsverksamheten kommer i gång. Ja, det är ju möjligt, men är det så
absolut tvärsäkert? Antag, att det under den gångna tiden funnits och nu
funnes en fri hyresnivå, och att denna för ögonblicket överensstämde med den
som nu faktiskt förefinnes, hade det då' varit nyttigt med de alltför dyrbart
byggda hus, som under denna tid skulle ha kommit till? Att det ej är väl
beställt med de alltför dyra byggnader, som verkligen tillkommit under kris
tiden, synes klart. Veta herrarna, om det lönar sig att bygga hus under den
närmaste tiden på grundval av den nuvarande prisnivån? Det är naturligtvis.
en prisbildningsfråga,' som beror på framtiden.

Vad som för mig utgör ett starkare skäl än andra för att man nu skulle
våga sig på att upphäva lagen är naturligtvis till stor del de synpunkter, som'
professor Bagge framhållit. Man börjar dock faktiskt nu skönja en prisbildning
vid sidan av eller måhända inom ramen av hyresstegringslagen, åtminstone
vad beträffar stora lägenheter. Det kan ju hända, att, om vi vänta ytterligare
ett år, skall det finnas en liknande prisbildning även för mindre lägenheter,
vilket kommer att göra övergången mjukare. Sådana synpunkter borde under
kastas diskussion.

Gent emot inledaren måste jag emellertid framhålla, att han enligt min
uppfattning felaktigt tillämpat satsen: in dubio non est agendum. Det är
visserligen sant, att för hyresstegringens förlängning formellt erfordras en åtgärd.
I realiteten måste emellertid handlandet ligga i att upphäva det rådande till
ståndet, låt vara att härför ej erfordras någon positiv åtgärd.

Nu kan man ju, som sagt, tro, att lagens upphävande nu icke skulle
göra någon större skada. Jag tror nog ej, att hyrorna i så fall skulle' gå upp
i någon större utsträckning. Vad man emellertid måste taga hänsyn till, är
de psykologiska faktorerna. Det kan hända, att folk fortfarande kommer att
behålla sina våningar och att tillgång och efterfrågan icke omedelbart inställa
sig på det rätta sättet, utan att en viss tröghet gör sig' gällande, så att man
icke fullt kan lita på det resultat, som först uppkommer. Är det så säkert,
att om lagen släppes loss, vi med stöd av den uppkommande hyresnivån för
framtiden kunna kalkylera med vissa hyrespris, så att vi kunna beräkna, om
ett byggnadsföretag lönar sig eller ej.

Man har här liksom alltid tagit upp skattefrågan. Jag har ju den olyckan
att stundom få grubbla över hur man skall 'bära sig åt för att få hyggliga
beskattningsbestämmelser, och jag skulle vara ofantligt tacksam att få se det
universalprogram, som ger detta problem en så att säga objektiv lösning. Mari
har inom finansdepartementet den erfarenheten, att, när ett skatteförslag sändes
ut för yttrande, säga vederbörande: »Ja, lagen är utmärkt, men den har ett
fel. Det förefinnes nämligen mycket starka skäl att undantaga oss från skatten.»
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På det sättet skulle det ju icke bli någon kvar, som betalade skatt, och man
får i stället försöka skifta rätt på bästa möjliga sätt.

Vad särskilt lagfartsstämpeln beträffar, har jag mycket svårt att tro, att
den i det anmärkta fallet spelar någon större roll. Om. ett bolag köpe! ett
stort onlråde för att exploatera det genom att bygga och försälja fastigheter,
blir det dubbel lagfartsstäinpel, men märk väl, bara på tomterna, icke på
byggnaderna. Jag tror därför, att den anmärkningen mot vårt bes~attnings

väsende saknar betydelse.

Professor K. W'icksell: Såsom vän av ekonomisk frihet har jag en
mycket stark böjelse för att instämma med professor Sommarin och även med
professor Bagge. J ag skulle vilja tillägga ytterligare det skälet, att jag icke
kan inse, varför det ena slaget av kapital skall sekvestreras mer än det andra.

Då man anklagar byggnadsarbetarna för att icke vilja sänka sina löner,
bör man komma ihåg, att de icke äro mer än människor de heller, men
man kan också vara övertygad, att de lika väl som andra äro underkastade
ekonomiska lagar. Det låter, som' om man trodde arbetarna vara allsmäktiga,
men varför voro de icke allsmäktiga redan I 9 I 5, I 9 I 6, I 9 I 7 och I 9 I 8, ,då
de icke förmådde bringa upp si~a löner ens i jämnhöjd ~ed de stigande lev
nadskostnaderna? Våra »allsmäktiga» arbetare, som nu, såsom nyligen ,skedde
i Lund, få begära fattighjälp för att kunna leva, äro sannerligen icke några
lyckans guldgossar.

I fråga om byggnadsverksamheten äro det en synpunkt, som icke alls har
kommit fram, nämligen att man icke vet något o,m hur prisnivån, som ännu
står så högt. i jämförelse med den normala före kriget, skall komma att ut~

veckla sig i framtiden, då ju ingen vill taga ansvaret för, hur det skall gå
och vad som bör åtgöras. Om, såsom en talare sade, byggnadskostnaderna
skulle stanna vid en nivå, som låge I 10 % över förkrigsnivån, stode de ju i
alla, fall ~u dubbelt så högt som förut. Skulle vi så övergå till guldmyntfot,
är det mycket troligt, att vi till följd av den amerikanska .prisnivåns låga
ställning ha att motse ett fortsatt, icke obetydande prisfall. Om man då har
byggt vid en prisnivå av 200 och sedan får in hyror efter en nivå på t. ex.
150, så står man, om man byggt på kr~dit, ovillkorligen på huvudet. Jag
förvånade mig över, att advokaten Dondorff, om jag rätt förstod honom, önskade
att folk skulle ha byggt under den allra dyraste tiden. De 'hade ju i så fall,
om de lånat upp pengarna, nu varit döda som flugor. Professor Sommarin
sade i förbigående, att en av de viktigaste synpunkterna var att få en reglerad
prisnivå, och det torde vara skäl att än ytterligare stryka under detta.

Man får vidare icke gå ut ifrån, att efterfrågan på byggnader kommer
att i fortsättningen bliva lika stor, som den varit under de sista tiotalen år.
Det har ända sedan 188o varit på det sättet, att landsbygdens befolkning
nästan stått stilla, under det att befolkningsöverskottet .gått till städerna. Minskas
alltså befolkningsöversko,ttet i det hela, så vållar detta en proportionsvis mycket
starkare minskning i städernas tillväxt, och det kan då lätt hän9a, att de ny
byggda husen icke komma att bära sig. Statistiken visar, att de skaror, sonl
nu ma!schera fram från de nyföddas led, äro mycket mindre än vad de förut
varit. När dessa k~l1ar komma upp i tjugoårsåldern, komma de näppeligen
att vara ens så stora som de, som nu stå i denna ålder, då man väl alltid får·
räkna med någon emigration. Denn'a synpunkt måste man även taga i,betr~k-
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tande, då det gäller att avgöra, om man skall uppmuntra byggnadsverksamheten
eller icke.

Frågan, om hyresstegringslagen nu bör upphävas, anser jag, som sagt,
såvitt jag kan bedöma den, böra besvaras med ja. Det enda skälet för att
icke nu vidtaga denna åtgärd skulle vara, om man hade, att ~efara en verklig
kris bland hyresgästerna, eftersom det ju icke är värt att öka de nuvarande
krisernas antal med .ännu en. Av vad som här yttrats framgår dock icke, att
man skulle behöva befara någon starkare sådan kris.

Professor G. Bagge: I fackföreningsrörelsens barndom långt fram på
1870- och 188o-talen förekommo sådana lägre löner för antisäsongen, sonl här
blivit föreslagna för byggnadsarbetarna. Läser man emellertid Landsorganisa~

tionens redogörelse för fackföreningsrörelsens historia, skall man finna, att lnan
just såsom en av sina mest lysande segrar anför, att man lyckats utjämna
lönerna till samma belopp för säsong och antisäsong. Jag tror icke, att det
finns någon som helst praktisk rimlighet i den tanken, att man inom en framtid,
som betyder något, skall lyckas förmå arbetarna att gå' ifrån kravet på lika
lön oavsett säsong och antisäsong. Det beror därpå, att arbetaren har den
uppfattningen, att det är nedsättande att arbeta för en lön, som ligger under
den för säsongen fastslagna. Av denna grund råder det en slags monopol
prisbildning under antisäsongen. Hellre än att arbeta för lägre lön, gå de
arbetslösa, d. v. s. man drar undan en del av den tillgång på arbetskraft, som
icke kan få arbete vid den högre lönen.

Docenten Kuylenstierna sade sig· icke ha blivit övertygad av de skäl,
som anförts för lagens ·upphävande. Ja, då stå 'vi där. Jag vet verkligen icke
några flera skäl än de, som redan anförts. Däremot tycker jag man kan säga,
att om det icke skulle finnas tillräckligt starka skäl på den sida, jag företräder
- det kan jag ju icke avgöra - så har det icke framställts några skäl alls
för motsidans ståndpunkt. Om man icke har alldeles särskilt starka skäl för
att icke upphäva lagen, tycker jag emellertid, att man. bör återställa det vanliga
tillståndet på detta område liksom på alla andra.

Om nu riksdagen emellertid skulle bestämma sig för lagens bibehållande,
vill jag i alla fall såsom kommunalman lägga vederbörande på hjärtat, att vi
i så fall icke skola behålla alla dessa hyresnämnder. .Varken höjning eller
sänkning av hyrorna är ju sannolik. Skola vi då här i Stockholm vara tvungna
att låta våra sju hyresnämnder med sex personer i varje sitta och upptaga sin
dyrbara tid med att dividera om saker, som ingen mening ha? Deras arvoden
gå dessutom till en vacker slant. Jag skulle därför vilja ifrågasätta, om icke,
för den händelse hyresregleringen skall bestå, riksdagen skulle kunna besluta,
att det icke får sättas några andra hyror än de, som för närvarande existera,
så kunde vi åtminstone slippa ifrån hyresnämnderna.

Byråchefen Bertil Nyström: Vad Svensk Handelstidnings prisindex be
träffar, har jag icke däremot riktat någon egentlig kritik, utan endast strukit
'Q.nder, vad dess upphovsman, d:r Silverstolpe, yttrat i Ekonomisk Tidskrift,
nämligen att generalindexen nog är rättvisande, men att man får akta sig för
att ge specialindices en alltför självständig betydelse~ Den.kontrollräkning, som
jag omnämnt och som inneburit medtagande av ett vida större antal bygg
nadsvaror, har resulterat i ett närmande mellan partial- och generalindices. Jag',
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tror därför icke, att indextalet för byggnadsvaror generellt taget någonsin varit
så lågt nere, som S. H. T:s index anger för t. ex. augusti 192 I, utan detta
beror, som direktör Heinberg påpekade, nog mest på tillfälliga orsaker. Den
nya byggnadsmaterialindex, som jag konstruerat, följer rätt noga S. H. T:s
generalindex, d. v. s. den visar en tvär uppgång 1918, sedan en i huvudsak
konstant nivå under 19 19 och fram till det stora prisfallet 19 2 o. Jag. skulle
gissa, att indextalet för närvarande stannat någonstädes omkring 200 . Av
S. H. T:s partialindex får man intrycket aven stegring år 1918 - ehuru
icke på långt när så stark som för generalindex - och aven än starkare
stegring år 19 2 o.

Vad licentiaten Ohlins förslag beträffar, måste jag instämma med pro
fessor Bagge däri, att det nog är mycket svårt att få fackföreningsrörelsen att
uppge ett en gång vunnet resultat. Emellertid har dock fackföreningsrörelsen
i åtskilliga fall måst modifiera sina ståndpunkter. På 1880- och 189o-talen
kämpade man överallt mot ackordssystemet såsom innebärande ett obehörigt
exploaterande av arbetaren från arbetsgivarens sida. Än i dag utföres också
icke något byggnadsarbete på ackord varken i England eller i Tyskland. Men
i Sverige drives däremot· numera ända upp till 75 % av arbetet på ackord, ty
vi ha här funnit en kompromiss genom att fastslå detaljerade ackordsprislistor.

Lättare än att få lägre vinterlöner inom byggnadsindustrien synes mig
dock vara, att man lägger om säsongen, så att man använder sommaren till
nybyggnader och vintern för de reparations- och ombyggnadsarbeten, som nu
sysselsätta omkring 1/3 av· arbetarantalet under sommaren. .

Från nationalekonomiskt håll har man ofta framkastat, att det borde
skapas vissa fyllnadsyrken, som säsongarbetarna kunde gripa till under den
döda säsongen. Den undersökning, som jag förut omnämnt, visar emellertid,
att fyllnadsyrkena i verkligheten spela en mycket underordnad roll. Jag tror,
att det enda sättet att lösa svårigheterna är att förlänga säsongen. Detta är
dock ett nlycket komplicerat problem, ty den korta effektiva arbetstiden för
byggnadsarbetarna beror, som jag förut påpekat, icke endast på de klimatiska
förhållandena, utan även på bristande centralisering av arbetsförmedlingen samt
på mindre väl genomförd arbetsorganisation medförande, att arbetena icke på
rätt sätt kunna gripa in i varandra.

Nedgången av nativiteten spelar, såsom· professor Wicksell påpekade, nog
här som beträffande ett flertal andra samhällsföreteIser en mycket stor roll, och
jag tror för min del, att den förbättring i bostadsstandarden, som det så mycket
talats om, till stor del blott är ett siffermässigt uttryck för nedgången i ar
betarfamiljernas barnantal.

Professor E. Sommarin : Såvitt jag förstod docenten Kuylenstierna rätt,
skulle vi enligt hans åsikt vänta med att upphäva hyresstegringslagen, till dess
att lägenheter funnos i marknaden till hyror, som understego den hittills med
givna hyresstegringen.

(Docenten Kuylenstierna: Jag rekommenderade det icke, men jag sade,
att det fanns en möjlighet, att omfattningen av den fria prisnivån skulle mer
och mer ökas, tills den i lagen medgivna höjningen ej längre utgjorde minimi
pris. Det förefaller mig för övrigt nästan löjligt, att jag, som inför andra
auditorier snarast uttalat mig för lagens upphävande, här kanske mest gör
intryck av att tala för motsatsen.)
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Skulle emellertid den av docenten Kuylenstierna antagna möjligheten icke
bli verklighet till år 1924, bleve man då konsekvent uppfordrad att vidtaga en
ytterligare förlängning av lagen, och denna konsekvens av lagens förlängning
i år måste givetvis öka otryggheten för den enskilda företagsamheten.

Vad som mycket intresserat mig har varit de framkomna antagandena
om prisindexens framtida ställning. Skulle nivån ställa sig vid 200 eller 210,

rubbar detta givetvis min bevisföring, eftersom jag räknade med 19 I, men det
är ju i alla fall icke så långt mellan dessa siffror, att icke kontroll av de
högre skulle stärka sannolikheten för den lägre.

Advokaten J. Dondorff: Med anledning av den anmärkning, som pro·
fessor Wicksell framställde emot mig, ber jag att få framhålla, att jag icke
velat uppmana människor att bygga under den värsta kristiden. Tvärtom har
jag alltid under min verksamhet sökt förhindra sådana företag. Vad jag ville
ha sagt var endast, att om icke hyresstegringslagen hade kommit till redan
under år 1917 , hade man säkerligen i Stockholm kunnat räkna med att ett
betydande antal byggnader blivit uppförda för en kostnad, som skulle mot·
svarat ungefär en tredjedel av vad deras uppförande sedan kostat. Husen ha
sedermera uppförts med subventionsmedel, vilka skattedragarna få betala.

Civilingenjören B. Dahlberg: Om man skall betala byggnadsarbetare
olika lön under olika årstider, bör man betala högre lön under vintern än
under sommaren och ej tvärtom. Under vintern behöver arbetaren mera mat
och kläder, .och det är därför icke mer än skäligt, att han då får· högre er·
sättning än under sommaren.

Under gångna tider har byggnadsyrket varit ett synnerligen utpräglat
säsongarbete. Under vintern har byggnadsarbetaren· varit tvungen att antingen
söka arbete till lägre lön eller gå alldeles utan. Men i och med att. yrket
förbättrats, har säsongen förlängts och byggnadsarbetaren begär numera alltid
samma lön för vinter- som för sommararbete. För närvarande står byggnads·
yrket och väger: antingen skall det fortgå på gammalt patriarkaliskt maner,
eller ock skall även detta yrke fullständigt industrialiseras. Kampen mellan
de bägge metoderna är ytterligt bitter och förorsakar ett osäkerhetstillstånd,
vilket bl. a. torde vara en av de viktigaste orsakerna till den bristande rek!y·
teringen inom yrket. Det kan ju t. ex. ej anses framsynt att lära upp sig till
kakelugnsmakare, när alla människor skola hava värmeledning, eller till murare,
när hundratals patent varje år beviljas på nya väggkonstruktioner, där muraren
ej längre är behövlig. Följer man litet med de undersökningsresultat, som
uppnåtts under de allra senaste åren av vetenskapsmän jorden runt, så tvivlar
man ej på, att det blir det vetenskapligt industrialiserade byggnadssättet, som
kommer att avgå med segern. Byggnadsyrket blir då ej längre säsongyrke,
utan kommer att fortgå året runt. Först då kan man börja tänka på att på
nytt införa olika lön under olika årstider och då helt gå in för behovsprin·
cipens tillämpning.

Överingenjör R. Blomqvist: Jag uppkallades av ett yttrande av pro·
fessor Wicksell. Jag tror, att han satte fingret på den ömma punkten, då
han talade om nödvändigheten att veta något om framtidens prisnivå. Före
kriget stego arbetarlönerna jämnt, och hade icke kriget kommit emellan, skulle
de väl fortfarande så småningom ökats. Drar man alltså ut kurvan för arbets·
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lönernas stegring före kriget, får man en föreställning om den nivå, de nu
egentligen skulle ha intagit. Hyran för en- och tvårulTIslägenheter är bero~

ende av timlönen för grovarbetare därför, att dessa arbetare ju äro konsu~

menter av samma vara, som de tillverka. Det torde icke spela någon större
roll att under normala förhållanden skilja mellan material- och löneindex,
ty arbetslöner ingå ju till mycket övervägande del just i byggnadsmaterial.
Arbetskraftens dyrhet är därför fullständigt utslagsgivande för. vad en nybygg
nad kostar. Jag tror icke, att någon sund byggnadsverksamhet åter kan komma
i gång, förrän man blivit övertygad om att prisnivån har gått ned till en
sådan nivå, att den sedan åter normalt börjar stiga.

Förste aktuarien A. Jacobi: Professor ,Wicksell riktade en fråga till ad
vokaten Dondorff, hur man kunde finna det önskvärt, att det byggdes under
krigstiden. Jag tror,' att det är flera än jag, som skulle önska ett meta ut
tömmande svar på den frågan än det, som advokaten Dondorff gav. Såvitt
jag förstod honom rätt, ansåg han, att priserna ännu icke voro så höga år
19 I 7, då lagen kom till. Advokaten Dondorffs anmärkning måste alltså gälla,
att l,agen kom till år 1917 och icke år 19 I 8, eller 19 19, .ty under dessa se
nare år hade det givetvis varit alldeles orimligt att bygga några som helst
hus, och man måste väl därför erkänna, att det var tämligen nyttigt, att det
då icke byggdes.

Jag tror knappast, att det är de, som bruka bygga hus, som ha beklagat
och fortfarande beklaga hyresstegri;ngslagen, utan jag förmodar, att det är de,
som år 1917 hade -färdigbyggda hus, som beklaga lagens införande av det
skälet, att den hindrade dem att förtjäna pengar, som de oomtvistligen skulle
ha gjort, vare sig de, innan högkonjunkturen tog slut, lyckats sälja husen åt
någon stackare, som sedan fick taga den då oundvikliga förlusten, eller de
behållit husen och suttit med den vinst, som de erhållit under högkon
junkturen.

Professor G. Bagge: Frågan om särskilda vinterlöner för byggnads~

arbetarna är ju tämligen akademisk, men jag kan icke underlåta att fråga
ingenjör Dahlberg, hur han tänker sig, att den arbetslöse arbetaren skall få
den mat och de kläder, som ingenjör Dahlberg talade om, för den högre
timpenningen under vintern. Jag kan icke förstå, att det skulle ligga något
oskäligt i en anordning, varigenom alla kunna få flera och billigare bostäder
och arbetarna mera arbetsförtjänst.

Civilingenjör B. Dahlberg : Jag anser det omöjligt att för närvarande
införa ett system med olika lön under olika årstider. Ett system med lägre
lön under vintern vore ett steg bakåt i utvecklingen, ty då bleve karaktären
av säsongyrke blott ytterligare skärpt. En utveckling i motsatt riktning är
däremot naturlig och mycket sannolik,' ehuru det torde dröja, innan den blir
behövlig. Bär det emot att tänka sig giva en högre lön under vintern, så
kanske det är så mycket lättare att tänka sig giva en lägre lön under den ur
arbetssynpunkt gynnsammare sommaren; i verkligheten är det· ju fullkomligt
detsamma.

Bankdirektör G. Lagercrantz: Jag skall icke nu gå in på skälen för och
emot' hyresstegringslagens upphörande; min mening härom har jag redan vid
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olika tillfällen haft anledning offentligen uttala. Jag begränsar mig till att
uttrycka min glädje över att i en så sakkunnig församling som denna så gott
som enhällig anslutning vunnits för den meningen, att någon ändring i före
gående riksdags beslut, enligt vilket hyresregleringen upphör den 3o septem
ber 19 2 3 J ej bör ske, samt uttalar en förhoppning om att den opinion, som
här framkommit, icke skall bliva alldeles utan verkan, då frågan förekommer
till avgörande vid årets riksdag.

Vad angår bostadsbyggandet berörde säkerligen professor Wicksell en.
kärnpunkt, då han påpekade, att incitamentet härtill saknas under en period
av fallande priser. Det är givet, att den enskilde byggnadsföretagaren ej kan
känna sig lockad till nyproduktion nu, om han räknar med en utveckling mot
lägre byggnadskostnader. Betraktar man läget på bostadsmarknaden - jag
tänker därvid närn1ast på Stockholm - kan man vidare konstatera, att bostads..
tillgången för närvarande är större i förhållande till folkmängden än vad någon.
sin tidigare varit fallet och att förhållandena ligga så till, att medelsiffran för
boendetätheten under innevarande år kommer att ytterligare sjunka. Något
trängande behov aven mera omfattande nyproduktion av bostäder kan alltså
knappast sägas föreligga; i varje fall är läget sådant) att omsorgen om åväga
bringandet av nya bostadshus lugnt kan lämnas åt den enskilda företagsam
heten. Vad sker emellertid? Ånyo framlägges i riksdagen proposition om
IS milj. kr. av statsmedel till stimulerande av bostadsproduktionen. Utan att
närmare reflektera över det så väsentligt förändrade läget synes man i tröghets
lagens tecken fortsätta i den riktning man en gång inslagit. Betänkliga följder
av detta konstlade inlänkande av kapitalet i en viss kosa hava dock redan
bärjat framträda, och alla skäl, ej minst de statsfinansiella, tala för strängaste
sparsamhet. Det tyckes mig vara på tiden att avveckla även denna rest, en
av de sista, av kristidens statsingripande i det fria näringslivet.
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Föredrag hölls av sekreteraren å tull- och traktatkommittens traktat
avdelning Christian Giinther om

Tendenser och riktlinjer inom handelspolitiken
efter kriget.

Söker man bilda sig en föreställning om det handelspolitiska världs
läget f. n., så blir det första intrycket ovillkorligen en bild av förvirring
och planlöshet. Det är knappast möjligt att visa på konsekvent genom
förda principer för de sista fyra årens handelspolitik för något enda lands
vidkommande, och ännu mindre på ett världsomfattande handelspolitiskt
system. Åtgärder, som i ett land på försök införas i dag, kunna i nästa
månad bliva avskaffade, och det ena året proklamerade traktatpolitiska
principer kunna redan under det andra ha övergivits. Världskriget och
dess ekonomiska följder ha gjort ett tvärt slut på den föregående tidens
i stort sett jämna utveckling fram mot samförstånd och frihet inom han
delspolitiken. Trycket av .de abnorma ekonomiska och politiska förhål
landena har sprängt den mellanfolkliga solidaritet, som allt mer hade
börjat göra sig gällande, och de enskilda länderna tyckas vid första på
seendet plötsligt hava glömt många av de dyrköpta och värdefulla erfaren
heter, som världen. hade vunnit före kriget.

Man behöver bara taga en hastig överblick av de förhållanden, som
rådde före kriget, för att finna vilken radikal omstörtning, som ägt rum.
Vid tiden närmast före krigsutbrottet hade man som resultat aven sekel
lång utveckling nått fram till en för större delen av världen gemensam
lösning aven mängd frågor av största betydelse för världshandeln. Dessa
frågor hade därefter som slutbehandlade förlorat aktualitet och intresse.
Handelspolitik ansågs liktydigt med importtull-politik, och i själva verket
var det endast den gamla stridsfrågan protektionism eller frihandel och
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även den i mycket begränsad omfattning, so.m ännu föranledde betydelse
fulla handelspolitiska motsättningar mellan folken. Icke desto mindre
spelade den mer eller mindre osynliga handelspolitiken i övrigt en
synnerligen stor roll, och vill man göra klart för sig skillnaden mellan
då och nu, så bör man framför allt taga i betraktande de då så..
som snart sagt självklara och definitiva ansedda grundregler, som gällde
för den internationella handeln. Man kan säga, att dessa grundregler,
handelspolitiskt sett hörnstenarna i det stora internationella systemet för
produktion och avsättning, togo sig uttryck i tre särskilda principer.

Den första av dessa var principen om handelns frihet, varmed natur
ligtvis då menas något helt annat än frihandel. Den innebar i korthet
uttryckt, att inga absoluta hinder av något slag lades för handeln. Import
och exportförbud förekommo sålunda icke i nämnvärd utsträckning, tul
larna voro tillmätta så, att de icke verkade prohibitivt, rätten att driva
handel på ett land var icke förbjuden för utlänningar, in- och utförsel
kunde ske med fartyg av vilken nationalitet som helst o. s. v. Den
andra principen var den om likabehandling av alla främmande länder.,
Den kom frän1st till uttryck i handelstraktaternas mestgynnadnationsklau
suler, vilka som bekant betydde, att vederbörande land åtnjöt ålla de
förmåner, som tillerkänts något vilket som helst tredje land. I sin euro
peiska eller ovillkorliga form innebar principen, att dessa förmåner med
gåvos motparten under förutsättning att samma regel tillämpades av ho
nom, men oavsett vad förmånerna i det ena eller andra landet materiellt
inneburo. I denna form hade principen trängt igenom i större delen av
världen, och en köpman kunde alltså räkna med att d_e varor, som han
exporterade till ett främmande land, under inga omständigheter blevo
underkastade mindre gynnsamma villkor för införsel dit än motsvarande
varor från vilket som helst annat land. Varje tullnedsättning, som med
gavs något tredje land, kom omedelbart hans eget och därmed honom
själv till godo utan att någon särskild kompensation gavs härför. Den
tredje grundsatsen var den som kOln till uttryck i den stabilitet, som
rådde ifråga om de .handelspolitiska reglerna. Det har redan sagts, att
de nyssnämnda principerna vara så allmänt erkända, att det icke syntes
föreligga någon risk för deras upphävande. Såväl produktions- som av
sättningsföretag kunde därför inriktas på lång varaktighet och byggas
upp på jämförelsevis säkra grundvalar. Av största vikt var härvid, att
också tullpolitiken karakteriserades aven liknande stabilitet. Handels
traktaterna, vilka såsom ett nät omspunno hela världen, hade i regel en
lång giltighetstid och åsyftade i stor utsträckning just att åvägabringa
stabilitet även i tullhänseende. I den mån de vara tarifftraktater, ut
gjorde de en uttrycklig garanti mot tullhöjningar under ett vanligen avse
värt antal år, men även i länder, vilkas tullsatser voro obundna, hörde
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större tulländringar till sällsynta undantag. Detta är så mycket mer an
märkningsvärt som den tekniska utvecklingen under denna tid gjorde
snabba framsteg och åstadkom stora förändringar beträffande såväl pro
duktion som avsättning. Så riktades t. ex. i Frankrike, som ägde en
autonom tulltaxa, från industrihåll anmärkningar mot att tullpolitiken icke
följde med utvecklingen av automobilfabrikationen och andra industrier,
och rnotviljan mot tulländringar eller rättare svårigheterna att genomföra
sådana voro i alla länder ett utmärkande drag, i varje fall i jämförelse
·med nu rådande förhållanden. Härigenom utjämnades praktiskt taget
den principiellt väsentliga skillnaden mellan autonoma och bundna tariffer
och motverkades i hög grad olägenheterna i allmänhet av tullarna. Er
~arenheten torde nämligen få anses hava visat, att det i regel i högre
grad varit risken av plötsliga statsingripanden än befintligheten av även
rätt kraftiga restriktioner i och för sig, som vållat svårigheter för pro
duktionen och handeln.

Ser man nu på de närvarande förhållandena, så faller det i ögonen,
att den handelspolitik,. som förts efter kriget, närmast tyckes hava gått
ut på att bryta mot dessa tre grundsatser. De statliga restriktioner av
olika slag~ som bibehållits sedan kriget eller införts därefter, ha i stor
utsträckning åsyftat att uppställa absoluta hinder för import eller export.
Likabehandlingen av alla främmande länder har efterträtts av den mest
vittgående differentiering. Stabiliteten har ersatts aven i många fall så
långt som gärna möjligt driven föränderlighet och rörlighet.

Nu är det emellertid klart, att dessa förändringar icke kunna bero
på att man plötsligt över hela världen kommit till en ny och nl0t det
föregående alldeles motsatt uppfattning om handelspolitikens mål och
uppgifter. Förändringarna bero på att själva grundvalen för handelspoli
tiken, det ekonomiska och politiska läget i allmänhet, blivit så alltigenom
förändrad. Några exempel visa tydligt detta förhållande. Det är så
lunda penningvärdets fluktuationer, som föranlett att tullarna gjorts mera
föränderliga, det är de med valutaförhållandena sammanhängande olika
förutsättningarna för konkurrens från olika länders sida, som framkallat
differentialtullarna, och det är det ekonomiska nödtillståndet, som i många
länder drivit fram de starkaste restriktioner för handeln. Av den all
männa ekonomiska och politiska utvecklingen beror också den närmaste
framtidens handelspolitik. Har nämligen, ~åsom nu skett, världsproduk
tionen och världshandeln bragts ur jämvikten av djupare liggande orsaker,
·så kan handelspolitiken ensam icke återställa den och följaktligen icke
heller själv bibehålla den. Dess uppgifter måste då reduceras närmast
till att anpassa sig efter de skiftande förhållandena för att söka göra det
bästa av dem, och den måste avvakta gynnsammare tider för att åter
kunna effektivt verka för sin egentliga uppgift: att utfinna, fastställa och
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bdnga till allmänt erkännande de regler för världshandelns bedrivande,
som äro till största möjliga båtnad för hela världen.

Av det nu sagda följer, att en framställning, som ville söka för
klara de lnånga inbördes motsägande handelspolitiska åtgärder, som ge
nomförts i olika länder efter kriget, måste utförligt uppehålla sig vid po
litiska och ekonomiska förhållanden, som ligga utanför handelspolitikens
område. Det är tydligt, att man måste gå till sådana förteelser som den
ekonomiska förskjutningen länderna emellan, de olika staternas politiska
läge och strävanden, penningpolitiken, skadeståndspolitiken, Västeuropas
politik mot Ryssland o. s. v., om man skall kunna förstå den handels
politik, som förts och ännu föres. Jag vill då förutskicka, att vad jag i
det följande har att säga ingalunda gör anspråk på att tränga så djupt
in· i pro,blemen. Jag skall endast försöka giva en bild av de all~änna

handelspolitiska uppgifter, som under denna tid framstått såsom de vik
tigaste, den huvudsakliga inriktning, som handelspolitiken härigenom fått,
och de metoder, som tillämpats för uppgifternas lösning.

När kriget slutade, befann sig världshandeln som bekant i det mest
bedrövliga tillstånd, och den under kriget förda handelspolitiken' hade i
sin mån bidragit därtill. Denna politik med avspärrningsåtgärder, svarta
listor, kompensationsavtal, varuklausuler o. s. v. hade vid fredsslutet re
sulterat i att snart sagt alla de framsteg, som vunnits under de senaste
100 åren, hade gått till spillo. Handelstraktaterna hade till stor del upp
hört att gälla, och de allmänna grundsatser, som däri kommit till uttryck,
tillämpades icke längre. Varje land var omgivet aven mur av import
och exportförbud, och handeln med utlandet låg överallt under statens
omedelbara kontroll. De gynnsamma villkoren för handeln hade med
andra ord förbytts i ytterligt ogynnsamma, och omedelbart efter freden
framkom över hela världen en allmän önskan att fortast möjligt återgå
till de gamla reglerna för det internationella varuutbytet, vars återupp
blomstring tydligen var ett huvudvillkor för världens ekonomiska till
frisknande.

Det visade sig emellertid omöjligt att utan vidare hoppa över krigs
tiden och anknyta till fredstidens metoder. Statsmakterna i de flesta
länder funno sig stå inför helt andra uppgifter än före kriget, och dessa
nya uppgifter fordrade nya medel för att lösas. Följden blev också, att
medan allmänna opinionen begärde, att förhållandena från tiden före kriget
skulle återinföras, så fann sig den ena staten efter den andra av om
ständigheterna föranlåten till handelspolitiska åtgärder, vilka snarare inne
buro en fortsättning och omläggning efter fredsförhållanden av krigstidens
handelspolitik.

Kriget hade medfört en allmän varuknapphet och därtill en förändrad
och synnerligen ojämn fördelning av de varuförråd, som funnos. I de
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krigförande europeiska länderna hade produktionen omlagts för krigsända
mål, vilket i och för sig framkallat brist på varor i allnlänhet. En del
av dessa länder, omfattande hela mellersta och östra Europa, hade dess
utom berövats så gott som all tillförsel från utlandet under flera år. Något
liknande, om också i mindre grad, gällde de neutrala staterna, och vid
fredsslutet stod Europa i sin helhet inför uppgiften att förskaffa sig stora
mängder varor, särskilt råvaror och andra nödvändighetsvaror för indu
strien, utan att samtidigt hava egna produkter att exportera. Detta var
en situation, som var alldeles motsatt läget före kriget. Då hade im
porten i regel icke vållat svårigheter, utan ansträngningarna måst inriktas
på att finna avsättning för den alltjämt växande produktionen. De euro
peiska länderna hade då övervägande haft en säljares intressen att bevaka,
under det att· de nu i främsta rummet voro köpare. Kampen om avsätt
'ningsmarknaderna hade sålunda till följd av kriget efterträtts av kampen
om varutillgångarna, och vid fredsslutet syntes det som om detta förhål
lande skulle fortfara under en längre tid framåt.

För handelspolitiken betydde nu detta en radikal frontförändring.
Före kriget var dess uppgift främst att stödja produktionen genom att
söka bereda goda villkor i konkurrensen om avsättningen, både inorn
landet och i utlandet. Omedelbart efter kriget gällde det däremot att
förfoga över största möjliga tillgångar av de viktigaste varuslagen för att
kunna hålla produktionen uppe, och handelspolitiken fick därför i första
hand söka sina vapen i möjligheterna att förhindra eller föreskriva vill
kor för utförseln av sådana varor till andra länder. Importtullarna ersattes
av exportrestriktio.ner både såsom direkt stöd åt det inhemska närings
livet och såsom kompensationsobjekt och 'påtryckningsmedel gentemot
utlandet. Det var inte längre striden mellan protektionism och frihandel
i den gamla bemärkelsen~ som var avgörande för handelspolitikens ut
veckling, utan denna syntes nu komma att främst bliva beroende av de
statliga åtgärder, som man i de särskilda länderna komme att vidtaga i
avseende på exporten, särskilt av råvaror och andra nödvändiga varor.

Det kunde då till en början synas ligga nära till 'hands, att under
sådana omständigheter i varje fall alla importrestriktioner upphävdes. Så
skedde emellertid icke, och detta av följande skäl.

Den plötsligt framträdande efterfrågan på viktigare varor av olika
slag var så stor, att det till en början tycktes~ som om de tillgängliga
förråden icke skulle räcka till för behovens täckande. Flertalet länder
kunde endast förskaffa sig begränsade mängder importvaror, vilka enligt
förkrigstidens måttstock icke voro tillräckliga för att hålla produktionen i
gång i normal omfattning. Detta berodde emellertid icke blott på de
knappa tillgångarna utan även på de exportrestriktioner, som vidtogas i
andra länder och till vilka jag snart skall komma tillbaka. Härtill kom i
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många länder, att man av finansiella skäl hade svårt att fylla de under
kriget uppkomna luckorna i varuförråden. Statsmakterna funno det till
följd härav nödvändigt att fortfarande övervaka fördelningen inom landet
av de importvaror, som närmast behövdes för produktionens återhämt
ning, och krigstidens statliga importreglering i ransonerings- och prisreg
leringssyfte behölls därför ännu någon tid beträffande sådana varor i många
europeiska länder. Endast i de länder, där man av något skäl hade till
räcklig tillgång på ifrågavarande varor, påbörjades en avveckling av krigs
tidens importrestriktioner omedelbart efter fredsslutet.

Men den stora efterfrågan riktade sig även mot andra slag av varor.
T nära nog alla europeiska länder visade sig omedelbart efter freden ten
denser till en våldsam importökning i fråga om färdiga industrialster av
alla slag, icke minst sådana som under rådande förhållanden måste be
traktas såsom lyxvaror och obehövliga varor. Detta gällde i utpräglad
grad beträffande de neutrala länderna men även de övriga och däribland
också dem av de krigförande, som till följd av sin ogynnsamma ekono
miska ställning voro i största behov av att inrikta sig på en rationell
folkhushållning. I fråga om sådana varor förelåg alltså ett behov av att
begränsa importen för att den befintliga köpkraften skulle kunna koncen
t·reras på nyttigare varuslag, och även för dessa varor bibehölls därför
flerstädes importregleringen," närmast i form av importförbud med licensie
ringssystern. Här förfor man emellertid olika i de skilda länderna. I
vissa ekonomiskt gynnsammare ställda länder upphävdes snart nog alla
importrestriktioner, under det att i andra en fullt genomförd statlig reg
lering fortfor oförändrad. T enstaka fall fann man sig till och med för
anlåten att övergå till importreglering beträffande lyxvaror efter att först
hava frigivit införseln.

Försiggick alltså raserandet av importhindren i de olika länderna
endast långsamt och ofullständigt, så gällde detsamma även exportrestrik
tionerna - förklarligt nog med hänsyn till varubristen. Det var naturligt,
att man i de ekonomiskt svagare länderna· fann sig böra förbjuda utför
seln av sådana varor som man behövde - och i regel icke lyckades
anskaffa i tillräckliga mängder - för produktionens upphjälpande. Dessa
förbud spelade dock praktiskt taget en obetydlig roll.

Men också i de länder, som förfogade över huvudtil1gångarna av
dessa de mest eftersökta varorna, framför allt livsmedel och nödvändighets
varor för industri och jordbruk, bibehöllos eller rent av infördes under
tiden närmast efter kriget statliga exportrestriktioner av olika slag be
träffande dessa varor, och det var detta förhållande som blev avgörande
för handelspolitikens utveckling under de närmaste två åren.

I viss mån var denna politik förklarlig och kanske nödvändig för att
möta sugningen från utlandet. Men det är anmärkningsvärt hur skarpt
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och aggressivt man i dessa länder till en början tycktes vilja utnyttja
denna nya situation. Under importtullpolitikens sista tid hade man trots
motsatserna mellan frihandel och protektionism enats om vissa principer,
som garanterade en verklig handelsfrihet, och dessutom hade enstaka vik
tigare länder helt och hållet avstått från skyddstulhl.r. Någon allmän
motsvarighet .till denna liberalism syntes icke komma att göra sig gäl
lande i det nya skede, som nu begynte. De länder, som s-å kunde, med
det gamla frihandelslandet England i spetsen, syntes närmast bereda sig
på att fortsätta krigstidens statliga reglering av exporten av sådana varor,
som behövdes för produktionens upphjälpande, tydligen i syfte att stödja
det inhemska näringslivet på bekostnad av utlandets. Och man ämnade
därvid ingalunda alltid stanna vid ett skyddssystem motsvarande protek
tionismen närmast före kriget. De gamla importtullarna på industr~- och
lantbruksprodukter skulle icke bara ersättas med måttliga exporttullar på
råvaror, utan den nya handelspolitiken syftade i många fall uppenbarligen
till en varaktig statlig kontroll över råvaruexporten. Råvarorna skulle
därigenom förbehållas det egna landet, i den mån så kunde ske, och en
dast överskottet försäljas till utlandet till högre priser. De handelspoli
tiska bytesobjekten skulle alltså icke alltid endast bliva vissa avgifter för
utförseln utan i många fall själva varorna. Vad man vore beredd att
mot vederbörlig kompensation bevilja ett främmande land skulle icke vara
nedsättningar av tullsatser, här expottullsatser, utan rätten att, eventuellt
till vissa fastställda priser, inköpa vissa mängder av olika varor.

Denna prisdiffeientieringspolitik framträdde fullt genomförd i sin mest
extrema form endast i ett fåtal, men i gengäld mycket betydelsefulla fall.
Kanske ännu mera betydde det emellertid, att den under någon tid hotade
att bliva bestämmande för framtidens handelspolitik och att de flesta stater
började inrätta sig härefter. En allmän strävan gjorde sig gällande att
ställa till statens förfogande eller under statlig kontroll största möjliga
tillgångar av råvaror, bränsle, nödvändighetsvaror för jordbruket. Det är
givet, att denna politik kunde bedrivas med största framgång av det fåtal
länder, som inom sitt eget område disponerade över de huvudsakliga för
råden av betydelsefulla varuslag, medan övriga länder kommo i en be
tydligt sämre ställning. Den tillämpades sålunda främst av England med
avseende på stenkol, men det må också erinras om den ännu pågående
kampen om oljetillgångarna, vilken kan betraktas såsom ett utslag - och
måhända det för framtiden mest hotande - av samma politik, statsin
köpen i England av vissa råvaror för textilindustrien, den statliga för
säljnings- och prisregleringen beträffande fosfat i Australien och Frankrike
m. m. Även länder, som i fråga om råvarutillgångar voro mindre gynn
samt lottade, bragtes att i försvarssyfte slå in på samma väg. Statens
kontroll över exporten av viktiga varor bibehölls därför, -och alla varor
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som lämpade sig härför så att säga utbjödos till utlandet mot kompen
sation av andra viktiga varor. Det är betecknande, att man i Skandina
vien vid denna tidpunkt diskuterade möjligheten att genomföra statlig
reglering av trävaruexporten för att därmed s~affa sig tillgång till kol och
andra utländska nödvändighetsvaror till rimliga priser.

Det bör emellertid framhållas, att de påtagliga resultaten av pris
differentieringspolitiken blevo jämförelsevis obetydliga. De ekonomiska
förhållandena blevo snart nog sådana, att de uppgjorda planerna icke
kunde förverkligas - åtminstone för denna gång. Handelspolitiskt be
tydde den dock ett ytterligare avlägsnande från de grundsatser, som gällde
före kriget, och praktiskt resulterade den i att handeln lned de viktigaste
varorna icke oväsentligt hämmades just vid en tidpunkt, då deras fria
och snabba omsättning var av yttersta vikt för hela världen.

I{rigstidens import- och exportrestriktioner bibehöllos alltså under
denna period i stor utsträckning, delvis såsom långsamt bortfallande rester,
men i väsentliga punkter för att ligga till grund för framtidens handels
politik. Ä ven traktatpolitiken rönte givetvis inflytande härav.

I och med kriget hade en mängd handelstraktater annullerats och
andra faktiskt upphört att hava bindande kraft. I åtskilliga fall voro de
uppsagda traktaterna provisoriskt förlängda, men i stort sett hade de lik
väl förlorat omedelbar praktisk betydelse. De i dem uttalade grundsat
serna efterföljdes icke längre nogräknat, och överenskommelserna angående
importtullar, vilka bildade kärnan i flertalet traktater, hade i regel blivit
så gott som värdelösa. I mån som behov nu uppstod av traktater, vilka
skulle angiva praktiskt tillämpliga regler för varuutbytet mellan länderna
under den närmaste framtiden, måste deras innehåll därför bliva väsent
ligt olika de förutvarande traktaternas. Det gällde icke längre främst att
överenskomma om den ömsesidiga tullbehandlingen utan att fastställa de
undantag från export- och importförbuden, vilka voro nödvändiga för att
ett varubyte överhuvud skulle komma till stånd.

I själva verket var det också en helt annan traktattyp än de förut
vanliga, nämligen kontingenttraktaten, som blev karakteristisk för tiden
närmast efter kriget. Kontingenttraktaterna skilde sig från föregående
traktater framför allt därigenom, att de icke blott fastställde de allmänna
grunder, enligt vilka handeln mellan två lånder finge äga rum, och stor
leken av de statliga avgifter, som finge upptagas för de importerade eller
exporterade varorna, utan också angåvo vissa mängder, årliga eller må
nattiga kontingenter, av särskilda varuslag, vilka vardera parten förband
sig att tillåta införa från, respektive utföra till motparten. Därmed erhöllo
dessa traktater en viss likhet med privata handelskontrakt, även om de
icke i något fall gingo så långt härutinnan, att de även fastställde de
priser, som skulle betalas.
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En traktat av detta slag innehöll exempelvis fyra varuförteckningar.
Den första angav svåravsättliga exportvaror från det ena landet, exempel
vis vissa lyxvaror, sprithaltiga drycker o. s. v., för vilka motparten för
band sig att tillåta en årlig import av fastställda kvantiteter. Den andra
upptog råvaror, bränsle, födoämnen eller dylikt, som det förstnämnda lan
det förband sig att i vissa mängder frigiva för export till det senare.
Den tredje och fjärde förteckningen motsvarade de två första, men med
de kontraherande- parterna i motsatt ordning och givetvis följaktligen med
annat innehåll beträffande varuslag och kvantiteter. Därtill kunde så
komma bestämmelser om tullavgifterna, innebärande överenskommelse om
mestgynnad behandling för vissa varor, särskilda lättnader för andra
o. s. v.

Endast ett fåtal kontingentavtal blevo avslutade, men dessa fingo
en förhållandevis ganska stor betydelse. Det ligger i sakens natur, att
dylika traktater skarpt bröto mot mestgynnadprincipen. - .

Men dessa traktater föranledde många stater att även i övrigt prin
cipiellt omlägga sin traktatpolitik efter nya riktlinjer. Överallt beredde
man sig på förhandlingar om nya traktater och sökte därför i allmänhet
skaffa sig bästa möjliga förhandlingsrustning. Utsikten att nödgas för
handla om avtal a~ kontingenttraktaternas typ torde därvid i många fall
hava föranlett till skärpning av denna rustning och anskaffande av vapen,
som hotade att för framtiden ytterligare försvåra en återgång till de han
delsfriheten främjande överenskommelserna från tiden före kriget. Liksom
prisdifferentieringspolitiken fingo alltså kontingentavtalen sin huvudsakliga
betydelse genom själva sin tendens, genom den stöt i en viss riktning,
som de gåvo åt traktatpolitiken.

Den nu behandlade första perioden efter fredsslutet, som handels
politiskt sett kan anses som en direkt fortsättning av krigstiden med ten
denser till stabilisering och utbyggning av de under kriget införda meto
derna, blev icke av lång varaktighet. I flera länder, särskilt de mellan
och östeuropeiska länderna med starkt deprecierad valuta, äro visserligen
de ovan skildrade förhållandena i väsentlig mån ännu rådande. Men i
övrigt upphörde de i samband med och till följd av den ekonomiska
depression, som inträffade under senare delen av år 1920 och som full
ständigt förändrade villkoren för världshandeln och därmed också förde.:
handelspolitiken in på nya vägar. Vid sistnämnda tidpunkt kan alltså en
ny handelspolitisk period anses hava begynt.

Vad som karakteriserade detta omslag var närmast, att den stora
varuhungern upphörde. Orsakerna härtill skola i detta sammanhang icke
närmare undersökas. Jag vill endast erinra om den svåra produktions
och avsättningskris, som efterträdde högkonjunkturerna från tiden närmast
efter kriget och som kännetecknades av ett synnerligen häftigt, men
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samtidigt mycket ojänlnt försiggående prisfall. För handeln betydde
detta en plötsligt minskad efterfr~gan, vilket i sin ordning innebar, att
det brännande spörsmålet åter blev att få avsättning för varorna, icke att
komnla i besittning av dem. Världshandeln hade med andra ord ånyo
råkat ut för en radikal strömkantring, och handelspolitikens uppgift blev
på nytt främst att som före kriget stödja produktion och handel ge
nom att bereda bästa möjliga avsättningsvillkor, icke som efter kriget
genom att möjliggöra anskaffande av material för produktionen.

Härmed hade man emellertid ingalunda återkommit till ·de handels
politiska förhållandena före kriget. Huvuduppgiften var visserligen den
samma som då, men förutsättningarna för dess lösning voro synnerligen
olika. För det första befann man sig nu i en kris, vilket i hög grad
skärpte svårigheterna att uppnå gynnsamma resultat och därför fram··
kallade fordringar på allt kraftigare skyddsåtgärder. Vidare hade pen
ningvärdets fall och ständigt pågående fluktuationer numera gjort det
omöjligt att med de hittills tillämpade tullarnas hjälp åstadkomma ett
jämnt och stadigvarande skydd åt det inhemska näringslivet. Och slut·
ligen verkade den konkurrens från utlandet, mot vilken man ville skydda

. sig för att åtminstone inom det egna landet skaffa avsättning åt den
inhemska produktionen, med skiftande styrka från olika länder, vilket
gjorde det nödvändigt att tillgripa nya skyddsåtgärder för att bemöta
densamma. Handelspolitiken stod alltså ännu en gång inför en ny
situation, som fordrade nya tillvägagångssätt, och i själva verket skedde
icke heller nu någon direkt anknytning till de före kriget tillämpade me
toderna.

De första verkningarna inom handelspolitiken av det inträffade kon
junkturomslaget visade sig däri, att de flesta och framför allt de mest
betydelsefulla exportrestriktionerna upphävdes, och med dem bortföll även
mestadels den statliga importreglering, som i vissa länder förekommit be
träffande nödvändighetsvaror.

Men de upphävda restriktionerna ersattes genast av nya. Krisen
var så mycket mer kännbar, som den inträffade vid en tidpunkt, då de
flesta länders ekonomiska motståndskraft var mycket försvagad. Men
därtill kom, att den verkade ojänlnt i olika delar av världen. I regel in-

o trädde nära nog en fullständig stagnation, men i de länder, där valutan
blivit starkast deprecierad och undervärderades i utlandet, kunde pro
duktionen trots prisfallet fortgå och finna avsättning såväl inom som
utom de egna gränserna. Alla länder med icke alls eller i mindre
grad undervärderad valuta blevo härigenom försatta i en dubbelt för
sämrad situation. Dels mötte de överallt en ofantligt minskad köpkraft,
dels hade de att kämpa mot en övermäktig konkurrens från de valuta
svaga länderna, och detta icke blott på exportmarknaden utan i största
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utsträckning även inom sina egna områden. Denna med de abnorma
valutaförhållandena sammanhängande konkurrens, valutadumping, blev
karakteristisk för tiden. Närmast åstadkom dess framträdande - jämte
övriga nyss berörda förhållanden - över snart sagt hela världen en stark
protektionistisk strönlning, som resulterade i nya vittgående import
restriktioner.

Givetvis var det då ökade importtullar, som främst kommo i fråga.
Genom penningvärdets fall hade de specifika tullarna i alla länder minskats
i förhållande till varornas värde. Då importtullarna ända sedan krigets
början icke haft någon uppgift såsom skyddsmedel att fylla, så hade de
i regel icke heller blivit underkastade några ändringar, och man fann nu
överallt det befintliga tullskyddet i hög grad försvagat, ofta ända därhän
att det förlorat all betydelse. Generella förhöjningar av tullarna i syfte
att återgiva dem samma. effektivitet som före kriget, vilket i allmänhet·
fattades som liktydigt med deras höjande i proportion till penningvärdets
försämring, voro därför de fordringar, som i första hand framställdes i de
olika länderna. Men penningvärdet var alltjämt utsatt för stora fluk
tuationer, och för att tullarna skulle kunna anpassa sig härefter var det
icke tillräckligt att vidtaga vissa höjningar, utan tullsatserna måste också
för framtiden kunna snabbt förändras i mån som penningvärdet varierade.
Detta lät sig icke göra med de 'hittills i flertalet länder tillämpade reg
lerna för tullagstiftningen, och även en tillfällig ändring av dessa regler
framstod alltså som ett önskemål. Slutligen vilade konkurrensen från de
olika länderna på olika förutsättningar, beroende på förutnämnda under
värdering av några länders valuta, varför det visade sig omöjligt att med
generellt tillämpade tullar åstadkomma ett gentemot utlandet i dess hel
het likvärdigt skydd. Mot vissa länder borde därför tillä~pas högre
tullar än mot de övriga, och även i detta avseende erfordrades möjlighet
att genom snabba ändringar anpassa skyddsåtgärderna efter omständig
heterna. Det var med andra ord icke blott höjda skyddstullar utan dess
utom en verklig omläggning av tullpolitiken, som den nya protektionis
men begärde, och i stor utsträckning blevo dess önskemål också genom
förda. De metoder, som därvid tillämpades, voro emellertid aven mängd
olika slag.

Definitiva tullhöjningar, tillkomna i vanlig ordning, d. v. s. genom
omedelbara beslut av vederbörande lands parlament, infördes i många
länder för enstaka varuslag eller varugrupper. I några fall underkastades
hela tulltaxan en generell förhöjning. Det var särskilt de utomeuropeiska
länderna med utvecklad industri som' tillgrepo denna så att säga. normala
utväg för att återställa och stundom ytterligare förstärka förkrigstidens
tullskydd, och flerstädes påbörjades vid denna tid en revision av tull-
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taxan i protektionistisk riktning, avsedd för ett mera varaktigt fram
tida bruk.

I de flesta länder fann man det emellertid nödvändigt att dessutom
och framför allt vidtaga provisoriska åtgärder för att mera smidigt kunna
avpassa tullskyddet efter de rådande förhållandena. I sådant syfte erhöllo
regeringarna i många fall bemyndigande att utan parlamentens hörande
genomföra erforderliga importrestriktioner, i den mån de icke sedan kriget
redan ägde denna rätt. Dessa bemyndiganden kunde antingen avse tull
höjningar eller importförbud eller bådadera, och de vara i några fall
oinskränkta, i 'andra begränsade genom vissa av parlamenten fastställda
riktlinjer. Till följd härav och även av andra skäl komma en mångfald
olika tillvägagångssätt att användas i de olika länderna.

Vad då först beträffar tullsatsernas anpassning efter penningvärdet
i det egna landet, så var det närmast tre särskilda utvägar, som erbjödo
sig. Antingen kunde de specifika tullarna utbytas mot värdetullar eller
kunde tullavgifterna utkrävas i guld, d. v. s. med ett tillägg, som direkt
motsvarade pappersmyntets depreciering i förhållande till guldet, eller
slutligen kunde man införa tid efter annan varierande ökningskoeffici
enter, angivande de tillfälliga höjningar, som de olika tullsatserna skulle
undergå.

Den första metoden, införande av värdetulIar, var den som' minst
kom till begagnande. Olägenheten med detta system var - bort
sett från den invecklade omläggningen av tulltaxan och därmed sam
manhängande anordningar - först och främst svårigheten att verkställa
för ändamålet användbara värderingar av de importerade varorna. Det
var giv~t att varje importerat varuparti måste värderas med hänsyn till
prisnivån vid importtidpunkten, om överhuvud. syftet med omläggningen
till värdetuIlar skulle kunna vinnas. Å andra sidan kunde det i varje
särskilt fall faktiskt erlagda försäljningspriset icke utan vidare läggas till
grund för värderingen, då ju därigenom de billigaste utländska varorna,
mot vilka man främst ville skydda ~ig, skulle bliva mest gynnade. Man
måste fastställa »inhemska värden» på de olika varorna. Därmed blev
man emellertid hänvisad till en mängd ovissa och svårbedömliga faktorer,
varjämte man riskerade att på ett synnerligen olämpligt sätt ingripa
mot det pågående prisfallet. De varor, som ännu voro jämförelsevis
dyra att framställa inom landet, skulle nämligen på detta sätt lätt kunna
erhålla ett för högt tullskydd och därigenom fortfarande kunna hållas
uppe i en hög prisnivå, under det att sådana varor, som blivit starkast
påverkade av prisfallet, erhölle ett svagare skydd mot konkurrensen från
utlandet. Övergången från vikttullar till värdetullar genomfördes till följd
av dessa svårigheter endast för enstaka varuslag i några länder. Där
man förut hade värdetulIar, sökte man genom nya regler för värderingen
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göra dem mera anpassade efter förhållandena, något som emellertid hit
tills icke någonstädes torde hava kunnat praktiskt genomföras.

Metoden att föreskriva tullarnas erläggande i guld tillämpades där-.
emot i ett stort antal länder, framför allt sådana, vilkas valuta blivit i hög
grad deprecierad. I några fall infördes denna bestämmelse redan under
kriget, i andra fall strax efter freden, men sin huvudsakliga betydelse fick
tillvägagångssättet först under nu ifrågavarande tid. Storleken av det »guld..;"
tillägg», som fordrades vid tullarnas erläggande och som med den fort
gående valutadeprecieringen ofta uppgick till flera tusen procent av de
fastställda tullsatserna, bestämd.es av regeringarna för en kortare tidrymd,
exempelvis en månad, åt gången. Svagheten hos systemet låg huvud
sakligen däri, att prisstegringen icke verkat med samma styrka på alla
varuslag, vilket i förening med andra omständigheter hade till följd, att
en allmän likartad höjning av alla tullsatser med ett belopp motsvarande
pappersmyntets depreciation icke medförde tullskyddets återinförande
över hela linjen i samma omfattning som före kriget. Denna ojämnhet
blev i regel starkare framträdande ju mer deprecierad valutan blivit. I
några länder uppdelade man därför alla varuslag i ett antal grupper och
fastställde särskilda guldtillägg för varje grupp, varmed man emellertid
tydligen frångick den princip, som låg till grund för systemet.

Det sistberörda tillvägagångssättet närmade sig den tredje metoden,
användandet av särskilda ökningskoefficienter för de olika tullsatserna.
Denna metod bestod i att en ny provisorisk kolumn fogades till tulltaxan,
upptagande för varje rubrik en koefficient, varmed vederbörande tullsats
- eller tullsatser, om dubbla tariffer förekommo - skulle multipliceras.
Koefficienterna fastställdes av regeringen, stundom inom vissa av parla
mentet angivna gränser, och kunde ökas eller minskas efter omständig
heterna. Vid bestämmanclet av deras storlek utgick man icke endast
från penningvärdet utan sökte taga hänsyn till Cl:lla relevanta faktorer,
varvid syftet emellertid alltid var, eller åtminstone angavs vara, att åväga
bringa ett tullskydd motsvarande det före kriget gällande. Det var hu
vudsakligen i en grupp av länder, vilka ifråga om valutans~ depreciering
intogo en ställning ungefär mitt emellan ytterligheterna, som denna metod
tillämpades.

Tullarnas påverkan av penningvärdets fluktuationer inom det egna
landet kunde, i varje fall i n~gon mån, motvägas på något av ovannämnda
sätt, men de ojämnheter i konkurrensen mellan länderna, som uppkommit
till följd av un·dervärdering av vissa länders valuta, eller med andra ord
oöverensstämmelser mellan växelkurser och prisnivåer i olika länder på
kallade ytterligare andra åtgärder. Detta spörsmål, frågan om skydd mot
valutadurnping, har på sista tiden trätt i förgrunden inom handelspoli
tiken och har sysselsatt statsmakterna i alla länder med mindre depre-
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cierad valuta än de mellaneuropeiska industriländernas, från vilka den mest
hotande konkurrensen härlett sig. Problemet visade sig emellertid över
allt vara synnerligen svårlöst, närmast därför att det iGke i varje särskilt
fall kunde konstateras i vilken grad valutadumping förelåg och följakt
ligen icke heller var möjligt att avväga skyddsåtgärderna på sådant sätt,
att de verkligen åstadkommo den enhetlighet i konkurrensvillkoren som
åsyftades. Icke desto mindre ha ~ åtskilliga länder genomförts särskilda
åtgärder mot valutadumping. I de flesta fall ha dessa fått formen av
differentialtullar, antingen beräknade endast efter graden av valutadepre
cieringen i vederbörande exportland eller efter andra, mera invecklade
grunder. I några länder har man funnit tullarna giva ett otillräckligt
skydd och· infört en allmän importreglering för sådana varor, som äro
mest utsatta för konkurrens från valutasvaga länder. Alla dessa åtgärder
äro emellertid att betrakta som försök, vilka slagit mer eller mindre väl
ut, men som icke i något fall fört till en verklig utjämning av konkur
rensvillkoren och därför kommit att innebära ett både formellt och reellt
brytande mot regeln om lika. behandling av alla främmande länder. De
ha också oupphörligt ändrats, upphävts, återinförts och tillämpats på
olika sätt och därigenom ökat den förvirring och ovisshet, som redan
förut kännetecknade tidens handelspolitik.

De senaste årens tullpolitik har alltså medfört en ytterligare upp
luckring i avseende på den stabilitet, den tröghet, som utmärkte tull
politiken före kriget. Härigenom har skapats en gynnsam jordmån för
protektionistiska strävanden i allmänhet, även sådana, som syfta längre
än till en återgång till tullskyddet före kriget. Under en tid, då tullarna
ändras varje månad och kunna höjas enbart genom ett regeringsbeslut,
är det givet, att både statliga och enskilda intressen av höga tullar lätt
skola kunna göra sig gällande. För statens del hör man sålunda numera
åberopas alla av ålder anförda argument för skyddstullar, och regeringarna
ha som bekant överhopats med framställningar från näringsidkare om ökat
tullskydd för olika varor, i båda fallen ofta med påtaglig framgång.

I några länder ha exempelvis nya' tullar införts i syfte att skydda
produktionen av varor, vilkas framställning inom landet är av intresse
för att möjliggöra landets självförsörjning i händelse av krig. Ett exempel
är det engelska tullskyddet för de s. k. nyckelindustrierna. Vidare ha
flerstädes genomförts betydande tullhöjningar för att användas som kom
pensationsmedel vid kommande traktatförhandlingar. Och slutligen ha
otvivelaktigt statsfinansiella hänsyn spelat in vid fastställandet av skydds
tullarna i många länder. Vad de enskilda intressenas tillgodoseende be
träffar, så kan man i flera länder konstatera en påfallande ojämnhet här
utinnan. Tullhöjningar, som uttryckligen angivits endast åsyfta en åter
gång till förkrigstidens tullskydd, innebära i själva verket ofta ett där-
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över betydligt ökat skydd, stundom till och med ett rent prohibitivt
sådant.

Å andra sidan bör det framhållas, att i ett fåtal mindre länder sna
rare en frihandelsvänlig riktning gjort sig gällande, vilket närmast kommit
till uttryck däri, att man i dessa länder icke vidtagit några avsevärda
höjningar av tullarna. Med hänsyn till penningvärdets fall måste nämli
gen en dylik underlåtenhet tydligen betraktas som ett steg mot frihan
deln. Sverige hör som bekant till denna undantagsklass. Vår passivitet
i detta hänseende har varit föremål för delade meningar. Jag skall inte
här gå in på denna fråga, men det förefaller mig dock som om den re
flexionen låge nära till hands, att v~d man i andra länder genom alle
handa restriktioner och statsingripanden av olika slag under de sistför
flutna fyra åren uppnått i fråga om att upphjälpa produktion och handel
icke tycks vara synnerligen mycket mera än vad vi vunnit utan att han
delspolitiskt göra någonting alls och följaktligen utan att underkasta oss
alla de olägenheter, som obestridligen medfölja dylika åtgärder. I stort
sett har emellertid den sista tidens tullpolitik gått i avgjort protektio
nistisk riktning och därutinnan icke blott uppnått utan passerat förkrigs
tidens allmänna nivå. Därtill har den inneburit ett frångående av de
grundsatser - framför allt de fastställda tullsatsernas varaktighet och lika
behandlingen av alla främmande länder - som före kriget minskade
tullarnas hinderIighet för den internationella. handeln.

Ä ven inom traktatpolitiken kom frågan om skydd mot import givet
vis att i och med konjunkturomslaget återtaga sin förhärskande roll från
tiden före kriget. Till sin allmänna läggning har emellertid den senaste
tiden~ traktatpolitik snarare anslutit sig till den närmast föregående tidens
än till förkrigstidens. Det är således fortfarande samma tendens till spe
ciaiöverenskommelser med minsta möjliga verkningar för andra länder än
de traktatslutande, som gör sig gällande, och den aggressiva förhandlings
rustning, som många länder redan börjat förskaffa sig, har nu ytterligare
utvidgats och börjat visa sina första praktiska verkningar. Då nämligen
traktaternas uppgift åter blivit att reglera tullfrågor , men de flesta länder
velat förbehålla sig att när som helst ändra tullsatserna och att tillämpa
högre tullar mot vissa länder och dessutom genomfört stora tullhöjningar,
så har följden blivit, att det visat sig mycket svårt att överhuvud få till
stånd nya traktater. Mellan flera länder ha under sista tiden rått tillstånd}
som närma sig tullkrig, och de avtal som slutits ha i regel varit kort
fristiga överenskommelser av mera provisorisk art.

I det föregående hava huvudsakligen berörts sådana statsåtgärder t

som omedelbart åsyftat att reglera in- och utförseln av varor. En om
läggning av handelspolitiken, i jämförelse med tiden före kriget, kan
emellertid konstateras även på andra punkter. Den frihet, som rådde 'i
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avseende på sjöfarten, har sålunda lidit flera inskränkningar. Kustfarten
har mer än förut börjat förbehållas det egna landets medborgare. Även
på annat sätt har man flerstädes sökt gynna den inhemska sjöfarten på
bekostnad av utlandets, och i enstaka betydelsefulla .fall har man slagit
in på ett system med vittgående differentialbehandHng av främmande far
tyg och deras last. Även utlänningars och utländska juridiska personers
rättsliga ställning har i många länder försämrats. Ifråga om beskatt
ning, rätt att driva näring m. m. åtnjuta de sålunda i många fall icke
längre samma förmåner som förut, och i så gott som alla länder· har
rätten för utlänningar att inresa i landet och uppehålla sig därstädes
underkastats betydliga restriktioner.

Den nu i stora drag skisserade handelspolitiska utvecklingen efter
kriget ger en bild av överallt framträdande restriktiva tendenser och synes
öppna dystra utsikter för produktion och handel under den närmaste fram
tiden. Protektionistiska landvinningar, även i de förut mest frihandels
vänliga länderna, restriktioner av snart sagt alla upptänkliga slag, en
aggressiv och till varjehanda konflikter mellan staterna ledande traktat
politik äro de mest iögonenfallande resultaten av de senaste fyra årens
handelspolitik. Härutinnan utgör handelspolitiken - såsom det måste
vara att förvänta - en parallell och i viktiga avseenden en direkt åter
spegling av den allmänna politiken. Men liksom den senare, vilken ju
huvudsakligast kännetecknats aven stark nationalism med alla därav föl
jande konsekvenser, ·även inneslutit en rakt motsatt riktning, som främst
tagit sig uttryck i bildandet av Nationernas förbund, så kan man också
inom handelspolitiken utöver de separatistiska tendenserna urskilja en mot
satt strömning. Denna strömning, som skulle kunna betecknas som de
internationella konferensernas handelspolitik, leder likaledes sitt ursprung
från krigstiden. Den gjorde sig till en början gällande endast inom vissa
grupper av länder, men utvecklade sig efter kriget till en allmän världs
rörelse. På dess program står anknytning till och vidareförande av för
krigstidens friare grundsatser, återupptagande av mestgynnadprincipen,
raserandet av import- och exporthinder i största möjliga utsträckning,
traktatpolitikens förvandling till en för hela världen gemensam angelägen
het, som icke bör få okontrollerat handhavas av de enskilda staterna utan
endast av alla tillsammans o. s. v. Hittills har denna riktning visserligen
icke förmått göra sig kraftigt gällaride. Men när det gäller att av det
närvarande tillståndet söka draga slutsatser för framtiden, vore det likväl
oriktigt att förbise den, och redan nu kan den uppvisa flera ingalunda
betydelselösa praktiska resultat.

När Nationernas förbund bildades, ålades det förbundet att vidtaga
erforderliga åtgärder för att säkerställa och upprätthålla frihet för sam
färdsel och transitering ävensom lika behandling av alla förbundsmedlem-
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mars handel. Som en direkt följd härav och i avvaktan på att dessa
frågor reglerades n1edelst internationella konferenser intogos bestämrnelser
angående rätt till fri transitering samt till nationell behandling av fartyg
- utom i fråga om kustfart - i de särskilda traktater, som i samband
med fredstraktaterna av de allierade huvudmakterna åren 1919-20 av
slötos med Polen, Tjeckoslovakiet, Jugoslavien, Rumänien och Grekland.
Sistnämnda stater förbundo sig i dessa traktater dessutom att tillsvidare
icke avsluta några överenskommelser med främmande makter eller vid
taga någon annan åtgärd, som skulle hindra dem från att biträda en all
män konvention om lika behandling av andra staters handel. Under för
utsättning av reciprocitet skulle bestämmelserna i dessa traktater tillämpas
icke allenast i förhållande till de allierade huvudmakterna utan jämväl i
förhållande till de övriga medlemmarna av Nationernas förbund.

Genom Förbundsrådet sammankallades därefter en internationell kon
ferens för samfärdsel och transitering, vilken avhölls i Barcelona den 10
mars-20 april 192 l. Denna konferens ledde till avslutandet av två
internationella konventioner angående transiteringsfrihet och internationella
vattenvägar. Enligt den första av dessa konventioner förbundo sig de
kontraherande staterna att tillämpa transiteringsfrihet å järnvägar och
vattenvägar, varvid ingen differentiell behandling på grund av nationalitet,
ursprung, avgångsort eller bestämmelse finge förekomma, och enligt kon
ventionen angående internationella vattenvägar medgåvo de kontraherande
staterna varandra fullständig sjöfartsfrihet å sådana segelbara floder och
därmed likartade vattenvägar, vilka genomlöpte eller åtskilde olika stater.
Rätt till kustfart finge emellertid förbehållas inhemska fartyg.

Dessa konventioner äro märkliga såsom ett första steg i riktning
mot de hittillsvarande handelstraktaternas ersättande med allmänna inter
nationella konventioner. Huruvida en sådan plan skall kunna förverkligas
och till en början om Nationernas förbund skall kunna utföra sitt upp
drag att säkerställa likabehandling av alla förbundsmedlemmars handel 
därom är det tydligen ännu för tidigt att- döma.

Även andra internationella konferenser hava under de senaste åren
uttalat sig i handelspolitiska frågor.

Finanskonferensen i Bryssel hösten 19 I 9 framhöll sålunda önskvärd
heten av att den internationella handeln snarast möjligt åter frigjordes
från restriktioner av alla slag samt att prisdifferentieringspolitiken skulle
avskrivas.

Och till sist må, såsom det hittills mest betydelsefulla uttrycket för
strävandena att uppnå ökad handelsfrihet, erinras om en av Genuåkon
ferensen våren 1922 antagen resolution, enligt vilken den närmaste fram
tidens handelspolitik borde vila på följ ande grundsatser:

Alla stater böra bemöda sig om att i tullhänseende åstadkomma

7 - 2'.2236• Nation alekono'ln. Fören. Förh. I922.
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största möjliga stabilitet för handeln med utlandet. Skulle en stats råvaru
produktion i avsevärd grad överstiga det inhemska behovet, skall över
skottet kunna exporteras på sådana villkor, att de utländska köparna icke
försättas i ett väsentligt sämre läge än de inhemska. Eventuella export
tullar böra sålunda uppgå endast till en ringa procent av varuvärdet,
varjämte de böra utgå med samma belopp utan hänsyn till bestämmelse
Iandet. Staterna böra icke .tillämpa differentiell behandling av import
eller exportvaror alltefter det fartygs nationalitet, på vilket varorna trans
porterats eller skola transporteras. Förekommande ilnport- eller export
förbud böra snarast möjligt upphävas. Det internationella varubytet
bör återupptagas på grundval av handelstraktater, byggda på ömsesidig
het samt innehållande, så vitt möjligt, mestgynnadklausuler. De i sam
band med tillämpandet av grundsatsen om lika behandling av alla natio
ners handel stående frågorna om dumping och differentiella pris böra
på föranstaltande av Nationernås förbund undersökas vid första tillfälle.
Utländska statsborgare eller bolag böra icke för utövande av handels-,
industri-, finans- eller försäkringsverksamhet åläggas högre skatter eller
pålagor än inhemska statsborgare eller bolag.

Denna resolution antogs av samtliga representerade stater, i några
undantagsfall med vissa reservationer. Det skulle vara lyckligt, om man
kunde avsluta en redogörelse för handelspolitiken efter kriget med att
visa på detta allmänt antagna framtidsprogram" som ju tyckes innebära
en begynnande ljusning. Men man måste nog då tillägga, att det åter
står att se, om de enskilda staterna ämna förverkliga de gemensamma
önskemålen, och säger man att det ännu icke förmärkts några övertygande
tecken i sådan riktning, så gör man sig knappast skyldig till en alltför
långt driven pessimisln.

Härefter yttrade sig:

Professor K. W'icksell: Föredragshållaren inskränkte sig huvudsakligen
till att endast anföra fakta och gav .oss .enligt mitt tycke nästan alltför litet
av ledande synpunkter, i det att han med avsikt avhöll sig ifrån att söka efter
orsakerna, även när det gällde något så markant som det tvära omslaget från
varuhunger till varufruktan, om jag så får säga, som inträffade vid mitten av
den fyraårsperiod, som förflutit efter kriget. Medverkande orsaker till detta
omslag torde dels hava varit utkastandet i marknaden av de krigförande län~

dernas förråd - om jag icke minns orätt, sålde enbart England krigsförråd
för 800 miljoner pund - dels även att Tyskland och delvis även Österrike
av sin valutamisär lockades icke att dumpa utan att slumpa, rent av skänka
bort sina varor till andra länder. Mot sådant kunde man ju svårligen kon
kurrera.

Föredragshållaren framhöll i början av sitt föredrag, att handelspolitikens
egentliga mål vore att »utfinna, fastställa och bringa till allmänt erkännande
sådana regler för världshandelns bedrivande, som lände till största möjliga båtnad
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[ör hela världen». D~t är mycket vackert sagt, men kan man verkligen påstå,
att detta någonsin varit handelspolitikens uppgift? För att så skulle varit fallet
borde ju handelspolitiken just ha bedrivits på sådana kongresser, som föredrags
hållaren omnämnde i slutet av sitt föredrag. Alla sådana tillhöra ju' emeller
tid tiden efter kriget. Före kriget fastställdes icke handelspolitiken på· några
världskonferenser, utan det förhöll sig helt enkelt så, att varje land för sig
drev den handelspolitik, som det ansåg mest gagnande för sig själv. Detta i
lyckligaste fall, ty i många fall var det nog icke hela landets lycka, som upp-'
sattes såsom mål, utan det var omtanken om mer eller mindre gynnade minori
teters bästa, som gav utslaget.

Om nu varje land strävar efter sitt eget bästa, kan detta dock under
gynnsamma - nlen visst icke under alla - förhållanden leda till samma
resultat, som om alla strävade efter allas gemensamma bästa. Bänkar man
sig kring ett välförsett bord, behöver var och en endast taga för sig av de
rätter, som bjudas, och därmed uppnås allas gemensamma bästa. En annan
sak blir det däremot, om hundra personer samlas till en s. k. huggsexa, ty
vi veta litet var, att onl man då icke tar någon hänsyn till sina grannar,
hamnar en hel del av anrättningarna på bordsduken eller på golvet.

De egendomliga förhållandena efter kriget ha nu medfört, att varje lands
av gammalt endast på eget bästa riktade handelspolitik blivit särdeles olycklig.
Om alla försöka gynna sin egen produktion genom att medelst överdrivna
importrestriktioner söka hindra andra länders produkter att komma in, leder
detta faktiskt till att alla få producera för litet. Om åter alla försöka draga
till sig så mycket varor som möjligt genom att lägga hinder i vägen för sin
egen export, leder detta i verkligheten till, att alla få mycket mindre varor
än som varit möjligt vid fritt byte. Teoretiskt sett är det icke någon real
skillnad mellan export- och importtullar; båda syfta till att göra landet mera
självförsörjande, men enligt frihandelslärans grundsatser leda emellertid alla åt
gärder, som hindra bytet, till en minskning av den möjliga behovstillfreds
ställeIsens summa.

Man kan nu fråga sig, varför vi allt fortfarande i fråga om den inter
nationella handelspolitiken icke ha lyckats komma fram till ett så pass libe
ralt program, som Genuakonferensen skisserat, och än mindre till allmän fri
handel. Det kan ju förefalla egendomligt, då man tänker på, hur fullständigt
den inre handelsfriheten slagit igenom. Vad kan det vara, som medför, att
den internationella handels- och näringsfriheten icke i samma grad har visat
sig vara ett påtagligt gott för alla nationer utan undantag?

En orsak har naturligtvis varit, att länderna icke levat på fredlig fot
med varandra och att' de därför tvingats att mera än annars skulle behövts
betona· självförsörjningen. Emellertid finnes det även en annan orsak, som
jag diskuterat med professor Heckscher. Han är liksom jag utpräglad fri
handlare, men vi ha icke kunnat komma till alldeles samma resultat. Den
yttre handelsfriheten lider icke av det felet) att den ena. nationen kan gagna
sig på den andras bekostnad, ty man kan icke under frihandel gagna sig själv
utan att gagna andra, men frihandeln kan däremot ha till följd en annan
gruppering av befolkningen och kapitalet de olika länderna emellan, än som
från rent nationell synpunkt anses tillfredsställande. Den inre näringsfriheten
har ju i Sverige medfört en mycket olika gruppering av folkmängden och
kapitalet inom de olika delarna av landet. Somliga .län ha, sedan närings
frihetsförordningen kom år 1846, mycket litet ökat sin folkmängd, under det
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att andra län ha ökat sin med över hundra procent. Detta innebär icke nå
gon skada ur nationell synpunkt, ty invånarna ha ju full fiyttningsfrihet och
kunna slå sig' ned, där de bäst kunna erhålla sin bärgning. Skulle emellertid
den allmänna frihandeln över hela världen medföra samma verkan, att kapi
talet och människorna förtätade sig på somliga platser och förglesade sig på
andra, är detta något, som ur rent nationell synpunkt bjuder emot. Antag
exempelvis, att det från världshushållets synpunkt skulle vara det allra lälnp
ligaste, att Sverige endast sloge sig på skogsskötsel och malmbrytning, medan
förädlingsindustri och jordbruk bättre sköttes i andra länder. För våra jord
brukare skulle det då löna sig att sälja sin jord till skogsbruk och själva
flytta över till andra länder, där jordbruket bättre bar sig. För arbetare och
kapital skulle det heller icke löna sig att stanna hemma. Även de måste
flytta ut ur landet, ty skogsbruk och malmbrytning skulle icke kunna syssel
sätta mer än en mycket ringa del av landets nuvarande befolkning.

Sådan som jag nu skisserat den är icke i verkligheten vår belägenhet,
men naturligtvis ligger det dock något i denna synpunkt. Man förstår därav,
att den allmänna frihandeln egentligen är ett världsprobleln, och att detta
icke kan få sin lösning, förrän alla världens nationer sanlmansmält till ett
enda folk. Då blir det likgiltigt, om det ena landet är glest och det andra
är tätt befolkat, och den politik, som föredragshållaren skisserade - den, som
länder världen i sin helhet till största möjliga båtnad - kan då verkligen
bestämmas såsom program för handelspolitiken.

Revisor G. Lindahl: I föredragshållarens klarläggande och synnerligen
intressanta framställning av traktatpolitiken fäste jag mig vid ett par punkter,
som jag skall be att få närmare beröra. Föredragshållaren uppehöll sig rätt
utförligt vid den roll, som de höjda tullarna spelat i handelspolitiken, nlen
gick mera flyktigt förbi exempelvis den engelska lagen om skydd för de s. k.
nyckelindustrierna. Jag undrar, om man icke bör lägga samma synpunkt på
dessa två företeelser, som professor Wicksell här har gjort. Enligt min upp
fattning är det icke så, att man höjt tullarna därför, att nlan haft ett specifikt
tullskydd, och att man nu vill söka få en återgång till förhållandena före
kriget. Ett av de länder, som gått i täten beträffande revision av tulltaxan,
nämligen Australien, har exempelvis genomgående värdetullar och icke speci
fika tullar. Dess tullskydd har alltså icke försämrats under kriget. Anled
ningen till att Australien nu höjt sina tullar tror jag får sökas däri, att man
vill skydda de industrier, som uppkommit under krigsåren. Sverige exporte
rade t. ex. före kriget fosfat till Australien. Under kriget uppstod en fosfat
fabrik, och för att skydda denna industri har Australien icke kunnat nöja sig
ens med högt tullskydd utan har infört importförbud på grund av föregiven
dumping från ett land, som heter Skandinavien.

Ett annat exempel erbjuder Spanien. Enligt lag skall Spanien revidera
sin tulltaxa vart fjärde år. Så skedde 191 2, 1916 kunde det icke ske, och
år 192 o, när revisionen åter skulle företagas, var den allmänna situationen
ganska oklar. Det framkom då helt naturligt krav på ökade tullar.

I Förenta Staterna han man i år infört en permanent tulltaxa, nlen en
dylik brukar i Amerika icke ha längre varaktighet än åtta iL tolv år, ty tull
lagarna växla med växlingarna mellan republikaner och demokrater. Förenta
Staterna hava under kriget haft en storartad export till framför allt sådana
länder, som förut försett sig från Europa, men som på grund av U-båtskriget



TENDENSER OCH RIKTLINJER INOM HANDELSPOLITIKEN EFTER KRIGET 95

och transportsvårigheterna i övrigt icke kunde erhålla varor därifrån. Det är
för att skydda den på grund härav under kriget i Förenta Staterna uppkomna
industrien, som man nu höjt tullarna. Det torde dock observeras, att de nya
tullarna visserligen äro högre än de förut gällande enligt 1913 års tulltaxa,
men att de i de flesta fall, i förhållande till den därförut gällande tulltaxan
av år 19°9, i allmänhet icke innebära några förhöjningar, och i vissa avse
enden sänkningar.

Ett annat exempel! Indien har under kriget fått till stånd en tänd
sticksindustri, som n1an vill skydda, och man har därför företagit en förhöjning'
av tullen. Vidare anses ju England av gammalt såsom ett frihandelsland, men
i själva verket driver England tillsan1mans med kolonierna en protektionistisk
politik, i det att de ömsesidigt bevilja varandra vissa tullättnader.

Jag tror, att allt detta visar, att anledningen till de efter kriget höjda
tullarna just är, att man vill skydda de industrier, som' uppkommit under
kriget. Man torde icke heller kunna vinna avsättning för sina industrialster
genom att återgå till det före kriget normala tullskyddet, utan det gäller sna
rare att försöka anpassa sig efter den omläggning av produktionen, som kriget
har medfört. Detta är därför enligt lnin tanke det problem, som handels
politiken närmast kommer att få syssla Ined.

Professor E. Heckscher: Professor Wicksell ledde in diskussionen på
de allmänna tullfrågorna. Jag hade icke tänkt n1ig, att vi skulle få upp dem
i debatten, och jag vill icke gärna nu fördjupa mig i dem. Tidigare har jag
dessutom förstått det så, att han och jag varit ense om att frihandeln ger det
bästa resultatet för landet, men att den däremot icke nödvändigt garanterar
bästa inkomstfördelning mellan de olika grupperna av befolkningen. Det är
alltså tänkbart, att vissa san1hällsgrupper, låt oss säga gruvägare och jordbru
kare, skulle gagnas mer genon1 frihandel än genoln protektionism, men att
andra grupper skulle ha det bättre genom en protektionistisk ordning. Har man
en rörlig befolkning, skulle det därför i ett dylikt fall kunna inträffa, att en
del arbetskraft till följd av frihandel kon1me att elnigrera. Är arbetskraften
dären10t icke rörlig, blir det åter överflöd på arbetskraft, och därigenoln fram
kallas andra näringar, som taga den i anspråk. Befolkningen som helhet
skulle sålunda genom frihandeln få det bättre, ehuru det under vissa förhål
landen kunde tänkas, att, exempelvis arbetarna skulle få det sämre. Detta har
jag så utförligt behandlat i en uppsats om utrikeshandelns verkan på inkomst
fördelningen (Ekonomisk Tidskrift 1919), att jag ej nu skall dröja ytterligare
därvid.

Det märkligaste i den av inledaren intressant och träffande framställda
utvecklingen på det handelspolitiska området före kriget är väl samma före
teelse) som vi nu kunna iakttaga på så många alnråden, nämligen att vi då
hade en internationell harmoni, som vi egentligen icke voro på det klara med,
så länge vi själva levde däri - en känsla av samhörighet mellan folken vid
sidan av de oförnekliga svårigheterna. Inom handelspolitiken var denna rela
tiva harlnoni icke väsentligt äldre än 186o, tidpunkten för den fransk-engelska
handelstraktaten, son1 sedan följdes av ett helt system av »mest gynnad
nations» -traktater. Visserligen blevo traktaterna längre fram i hög grad för
sämrade genom speciellt det system, som den tyska tulltariffen av år 19° 2

slog in på; men upphävd blev deras betydelse dock ej ens därigenom.
Nu däremot har kriget förstört nära nog de sista resterna av den han-
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delspolitiska byggnaden från förra århundradets mitt, och ännu tyder ingenting
på att vi snart skola komma tillbaka till vad vi genom världskriget offrade.
Att detta bör vara vårt mål, synes mig dock klart, och frågan blir då: hur
bör ett land som Sverige handla, så länge det nuvarande skadliga inter
nationella tillståndet inom handelspolitiken råder?

Man resonerar därvid vanligen så, att då nu alla länder genom Iner
eller mindre restriktiva åtgärder söka hindra vår export till dem, så skola vi
göra sammaledes och hindra deras export till oss. Denna mycket nära till
hands liggande tankegång skulle jag emellertid vilja avvisa. Det förhåller sig
icke så, att hinder för vår export till andra länder bör föranleda oss att söka
hindra deras export till vårt land, ty andra länders hinder för vår export till
dem verkar i sig Sj'älvt som ett tullskydd för oss. Att andra länder hindra
vår export medför nämligen, att exportindustrien hos oss blir ll1indre lönande
än förut, och detta framtvingar en omläggning av Sveriges näringsliv till ökad
självförsörjning. Ökad~ svårigheter för exportindustrien medföra alltså relativt
sett större produktion för inhemsk avsättning - såsom man också kan säga:
därför att exporten ej längre räcker till att betala lika stor import som förut.
Vill man möta utlandets importtullar lned egna dylika, innebär detta däremot
att lägga sten på börda; ty till de svårigheter, under vilka exportindustrien
sorgligt nog arbetar redan på grund av utlandets importtullar, lägger man då
ytterligare de svårigheter, som vår.t eget tullskydd bereder denna samma ex
portindustri. Utlandets handelspolitik ha vi därför så till vida icke minsta
anledning att följa.

Därtill ännu ett. När nu de handelspolitiska förhållandena mellan folken
äro så bedrövliga som de äro, böra vi betänka oss ganska länge, innan vi ge
oss in på traktater m'ed främmande länder, ifall dessa traktater äro uppbyggda
på den ömsesidiga förstörelselust, som i så hög grad för närvarande präglar
förhållandena mellan staterna. Jag vill därmed icke bestrida, att fall kunna
inträffa, då vi göra så påtagliga vinster genom underlättad export, att vi böra
taga olägenheterna av reciprocitets- och kontigenteringsklausuler. Det blir en
praktisk fråga; men som riktlinje bör framhållas, att när oss bjudes en traktat,
som dels är för oss ur många synpunkter oförmånlig, dels strävar efter att
driva världen i en riktning, som vi anse skadlig i och för sig och för oss,
skola vi mycket noga överväga, om det som vi vinna på traktaten är så pass
111ycket, att det verkligen lönar sig att taga dessa olägenheter såväl för oss
som för den internationella samvaron i övrigt. Mitt intryck är, att det för
närvarande är så pass litet att vinna på traktater, att det traktatlösa tillståndet
ofta är nog så bra som våd vi skulle kunna uppnå på traktatvägen.

Professor K. W"icksell: Professor Heckscher tycktes vilja framhålla, att
det icke under några omständigheter skulle kunna vara fördelaktigt för ett land att
besvara en tull, lagd på dess produkter, med retorsionsåtgärder. Om utlandet
lägger tull på våra exportvaror, sade han, har ju därigenom redan samma
verkan uppnåtts, som om vi skulle lägga tull på våra importvaror. Den stora
skillnaden är det väl ändå mellan dessa båda saker, att i det förra fallet är
det utlandet, i det senare det egna landet, som får behålla tullinkomsten ? Att
ett land skulle ovillkorligen vinna på frihandel även gentemot protektionistiska
länder, tror jag icke är riktigt - alldeles frånsett frågan om produkternas
fördelning - .utan mottullar kunna säkerligen ha ett visst ekonomiskt värde
jämväl för landet i dess helhet.
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Professor E. Heckscher: Innebörden i den del av mitt yttrande som
professor Wicksell senast berörde var följande.

Det är visserligen givet, att tullarna i eget land kunna ha den verkan,
att de tvinga ett annat land att upphäva vissa tullar; men tullarnas införande
i det förra landet blir i så fall en påtryckningsåtgärd på det andra landet, och
intet annat. Vad jag berörde var icke detta problem, ty jag förutsatte, att
utlandet komme att behålla sina tullar. Blir detta åter fallet, innebära emel
lertid svenska tullar en dubbel börda för exportindustrien; och genom dylika
tullar gå vi faktiskt utlandets ärenden, i det att vi hjälpa till att trycka ned
just den eller de näringar, som äro föremål för utlandets angrepp.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 6 november 1922.

Ordförande: f. d. Bankofullmäktigen Friherre K. LANGENSKJÖLD.

Ämne för aftonens överläggning var:

Socialstyrelsens utredning angående arbets:::
tidslagens verkningar~

Inledningsföredrag hölls av t. f. byråchefen Bertil Nyström.

Då jag har äran att tala inför Nationalekonomiska föreningen, skulle
det ju ligga närmast till hands att se frågan om 8-timmarslagens verk
ningar uteslutande ur ekonomisk synpunkt. För ett dylikt betraktelsesätt
finnas ju många föregångare och förespråkare. Man utgår då vanligen
ifrån, att en minskning av antalet arbetstimmar per arbetare förmodligen
måste, åtminstone till en tid och i en viss grad, även minska den indu
striella produktionen. Men detta medför i sin ordning en reducering av
nationalinkomsten, vilken i längden leder till minskad arbetsinkomst och
sänkt levnadsstandard för befolkningens stora massa. Men då undergrä
vas också de ekonomiska förutsättningarna för den ökade fritidens riktiga
användning och därmed mognadsmöjligheterna för arbetstidslagens utlo
vade frukter på det sociala och kulturella området.

Jag vill ej förneka möjligheten aven dylik utveckling, men jag
vill bestrida, att den är den enda tänkbara. Den moderna industrien
har ju ej blott behov av arbetare och arbetstimmar utan även och
framför allt av intelligenta arbetare och väl använda arbetstimmar. Men
härför kräves en intellektuell - och som grundval för denna även en
fysisk - träning avarbetarstocken, vilken svårligen kan ske i fabri
kerna utan förutsätter en fritid, rikligare tilltagen än den, som oundgäng
ligen kräves för att genom beredande av vila och förströelse hålla arbets-
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kraften fullt prestationsduglig. I en skrift, 'som nyligen utgIvIts av Sve
riges industriförbund, »Om sparsamhet i industriell drift», har författaren,
överingenjör Olof Kärnekull, berört detta problem, om ock i annat sam·
manhang. lian framhåller här, att den svenska industrien, för att kunna
deltaga i konkurrensen på världsmarknaden, visserligen måste pressa ner
sina produktionskostnader, men att detta icke normalt kan ske genom en
sänkning av .arbetslönen - eller, må det tilläggas, genom en förlängning
av arbetstiden, vilket ju ur ekonomisk synpunkt i viss mån kan komma
på ett ut - då man framdeles som hittills torde, i stort sett och med
borträknande av tillfälliga fluktuationer, ha att räkna med stegring av
arbetslönerna. Han lägger i stället huvudvikten på att bekämpa det nu
varande »industriella slöseriet», varpå han 'ger ganska uppseendeväckande
exempel, genom att söka borttaga de »dolda förlustanledningar» , som
ligga i outnyttjad arbetstid och energi, mänsklig och maskinell, i out
vecklad standardisering, teknisk och administrativ, samt i bristfållig arbets
planering och arbetskontroll. För avhjälpande av dylika förlustanledningar
kräves rationalisering av driften, men en oundgänglig förutsättning för
denna torde vara samarbete mellan en vidsynt arbetsledning och en upp
lyst arbetarstam. Därför ser också författaren en huvuduppgift i arbets
kraftens »civilisering» , som han kallar det, d. v. s. dess intellektuella och
moraliska träning upp till den standard, som kräves aven rationell arbets
ledning och fabriksorganisation.

Nu antydda utvecklingslinje gör ej anspråk på annat och mera än
att vara tänkbar och möjlig, men jag har velat anföra den såsom ett så
att säga kvalitativt komplement till det förut refererade enbart kvantita
tiva betraktelsesättet och som en erinran om, att 8-timmarsdagen icke
blott är ett viktigt ekonomiskt spörsmål utan även en stor social fråga.

Det synes emellertid knappast vara anledning att här söka uppdraga
utvecklingslinjer och ställa horoskop för 8-timmarsdagens utveckling, ty
denna beror ju på en konstellation av förhållanden och faktorer, som
man ännu blott till en ringa del kan bedöma och överblicka. Bortser
man härifrån och .söker fylla vad som'-~brister genom antaganden och
gissningar, löper man lätt fara att få göra om erfarenheterna från de
senaste skickelsedigra åren, som ställt så många praktiska och teoretiska
ekonomers beräkningar på huvudet. Det synes därför vara bäst att hålla
sig till det, som för ögonen är, och söka bedöma 8-timmarslagens verk
ningar med tillhjälp av 'den, låt vara begränsade, erfarenhet som nu före
ligger rörande dess ekonomiska och sociala verkningar. Så gör jämväl
den utredning av socialstyrelsen, varom jag nu skall be att få säga
några ord.

Denna utredning tillkom på sådant sätt, att Kungl. Maj:t den 22

juni 192 l anbefallde socialstyrelsen att, i samråd med kommerskollegium
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samt delegationen för det internationella socialpolitiska arbetet, verkställa
en av årets riksdag begärd allsidig utredning -beträffande arbetstids
lagens verkningar och dess anpassning efter den internationella lagstift
ningen. Samtidigt sk~lle företagas en undersökning rörande behovet och
arten av reglering utav arbetsförhållandena inom de verksamhetsgrenar,
som ha till ändamål att bereda sjukvård, fattigvård, uppfostran och
undervisning eller att tillgodose annat därmed jämförligt behov, men sak
nar jag anledning att i detta sammanhang ingå på denna speciella del
av utredningen.

Vad beträffar utredningen rörande arbetstidslagens verkningar inom
de industriella näringsgrenarna, utarbetades inom socialstyrelsen en f~ll

ständig plan för densamma. Vid dennas uppgörande utgick man från
samnla grundsatser, som numera merendels pläga komma till användning
vid anordnande av specialundersökningar på det ekonomiska och sociala
området, nämligen att genom lämplig kombinering av intensiva och exten
siva undersökningar ernå å ena sidan tillräcklig detaljkunskap låt vara
inom ett mycket begränsat gebit, å den andra trygghet mot obehörig
generalisering av vid intensivundersökningarna framkonlna nya positiva
resultat. I enlighe~ härmed framlade socialstyrelsen i underdånig skri
velse den 10 mars 1922 plan för utredningen, vilken skulle innefatta l)
enquete angående de inom olika kret~ar rådande uppfattningarna om
arbetstidslagens fördelaktiga och ofördelaktiga verkningar, 2) summarisk
undersökning angående arbetstidsbegränsningens inverkan på särskilda
yrkesgrenar samt 3) specialundersökning rörande arbetstidsbegränsningens
ekonolniska verkningar beträffande vissa utvalda arbetsföretag. De båda
förra undersökningsgrenarna voro avsedda att utföras av socialstyrelsen,
den sistnämnda av kommerskollegium. Styrelsen ifrågasatte emellertid,
huruvida icke hela utredningen, särskilt med hänsyn till de exceptionella
förhållanden, som rått under 8-timmarslagens dittillsvarande giltighetstid,
borde uppskjutas. Oavsett att utredningen måste bli mindre tillförlitlig
redan till följd därav, att densamma huvudsakligen måste grunda sig ej
på fakta utan på omdömen om fakta, komme nämligen de senaste årens
abnorma och växlande konjunkturer samt konflikter på arbetsmarknaden
att i hög grad förringa värdet av de jämförelser, varpå utredningen väsent
ligen skulle bygga. Vidare skulle det möta synnerlig svårighet att avgöra,
huruvida och i vad mån genomförda förändringar blivit vidtagna för att
kompensera den av lagen påkallade arbetstidsförkortningen eller för att
fr.ämja driftens rationella utveckling. Slutligen skulle enligt styrelsens för
menande arbetstidslagstiftningens verkningar icke rätteligen kunna bedö-

- mas så snart efter denna lagstiftnings ikraftträdande.
Kungl. Maj:t delade emellertid ej socialstyrelsens tveksamhet, utan

ålade genom beslut den 24 mars 1922 socialstyrelsen att skyndsamt
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igångsätta och fullfölja utredningen samt att med ledning av dess resultat
och övriga föreliggande omständigheter utarbeta och inkomma med för
slag till lagstiftning om arbetstidens begränsning att gälla fr. o. m. ingången
av år 1924.

Med anledning härav igångsattes omedelbart den anbefallda utred
ningen, och sedan den till sina olika delar blivit slutförd med den, grad
av fullständighet den knappa tiden medgivit, överlämnades densamma med
skrivelse den 29 september 1922 till Kungl. Maj:t tillika med ett inom
socialstyrelsen utarbetat lagförslag, innefattande vissa ändringar i gällande
lagstiftning om arbetstidens begränsning.

Det är särskilt två faktorer, som böra beaktas vid bedömandet av
frågan om arbetstidslagens vara eller icke vara, och det är å ena sidan
den nuvarande ställningen och tendensen på detta område i utlandet, spe
ciellt i de med oss konkurrerande industriländerna, å den andra arbetstids
lagens hittillsvarande verkningar i vårt eget land.

Vad först beträffar förhållandena i utlandet på arbetstidslagstiftningens
olnråde, är det därvidlag mycket svårt att komma till full klarhet, och
gör icke heller socialstyrelsens utredning anspråk på att lämna fullständiga
och auktoritativa upplysningar i detta avseende. Det är visserligen myc
ket lätt att konstatera, i vilka länder 8-timmarsdagen genom lag eller
sedvänja är godtagen i princip. Lagstiftning om normalarbetsdagen gäller
i alla något mera betydande europeiska stater med undantag av Danmark
- för den, visserligen rätt obetydliga del av industrien, som där går i
kontinuerlig drift, finnes dock en särskild »dygndriftslag» -- England och
Italien. Men i nämnda tre länder är 8-timmarsdagen genomförd åt
minstone inom de industriella näringsgrenarna medelst mellan arbetsgivare
och arbetare träffade kollektivavtal eller andra överenskommelser. Även
vad de utomeuropeiska kulturländerna angår är 8-timmarsdagen i större
eller mindre utsträckning godtagen i princip åtminstone vad gäller Syd
afrika, Australien, Kanada och Förenta Staterna. Formellt sett kan man
sålunda, so~ ofta sker, säga, att 8-timmarsdagen är ett »internationellt
faktum».

Men det gäller kanske om denna fråga liksom om en annan, som är
- eller åtminstone var - föga mindre brännande, att det rådande syste
met är till endast en tiondel lag och till nio tiondelar tillämpning. När
den amerikanska ståltrusten fr. o. ffi. den I oktober 1918 godtog nor
malarbetsdagen vid åtminstone vissa av sina anläggningar, innebar detta
mera en lönereglering än en faktisk arbetstidsbegränsning, ty arbetaren
fick nu som förr arbeta 72 a 78 timmar per vecka, men efter 48 timmar
sattes ett streck i lönekontot och han fick nu ersättning för övertid. I
vilken utsträckning 8-timmarsdagen på detta sätt blott är »basic», som
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det heter efter amerikanskt språkbruk, och i vad mån den är »real», är
ingalunda gott att säga.

Gällde det blott att undersöka, i vilken utsträckning resp. lagar
medgiva undantag och modifikationer från principen om 8-timmarsdag
och 48-timmarsvecka, då vore frågan jämförelsevis lätt, ty de särskilda
staternas arbetstidslagar finnas numera lätt tillgängliga i engelsk och fransk
översättning i Internationella arbetsbyråns »Legislative Series». Aven
dylik jämförelse vill det synas, som om i fråga om bestämmelsernas mer
eller mindre rigorösa natur vår svenska arbetstidslag intoge en mellan
ställning; det finnes åtskilliga stängare lagar, t. ex. den norska, finska
och tyska, men också mildare, t. ex. den franska. Jag vill framhålla, att
denna jämförelse och värdesättning helt står för min egen räkning och
ej återfinnes i socialstyrelsens utredning.

Vida mera invecklat blir problemet, när det gäller att undersöka, i
vilken utsträckning och på vilket sätt medgivna undantags- och modi
fikationsbestämmelser faktiskt tillämpas. Följer man den särskilt i dessa
dagar mycket livliga diskussion, som härutinnan föres i snart sagt alla
länders press och parlament, är grundtanken i debatten nästan alltid
den, som framgår av följande uttaiande i franska deputeradekammaren:
i Fra~krike tillämpar man strängt 8-timmarsdagen, men i Tyskland och
Holland och Sverige, där är man ej så noga, och därför lider vår industri
svårt av konkurrensen därifrån. Att ur dylika dokument söka bakom de
ömsesidiga beskyllningarna framleta sanningen måste anses som skäligen
lönlöst. Någon officiell statistik rörande 8-timmarslagens tillämpning i
skilda länder föreligger ej heller, om man frånser de notiser, som pläga
förekomma i berättelserna från yrkesinspektionen, vilken merendels är
uppsiktsmyndighet över lagens tillämpning, ehuru visserligen dess befo
genhet i detta avseende är mycket olikartad i olika länder. För att
komma till klarhet rörande den faktiska tillämpningen skull~ det krävas
en specialundersökning rörande varje särskilt land, helst utförd genom
en särskild kommission, såsom nyligen skett från holländska rege
ringens sida beträffande Tyskland. Men när undersökningsresultatet före
ligger, är det fara värt, att det redan är föråldrat, ty utvecklingen på
detta område går fort och ej sällan med tvära kastningar.

Vidare finnes det vissa naturliga, ekonomiska, sociala och folkpsyko
logiska förhållanden och faktorer, åt vilka t. o. m. en dylik specialunder
sökning svårligen kan tänkas ge fullt beaktande, men som icke desto
mindre trycka sin prägel på 8-timmarslagens faktiska tillämpning. En lag,
som stipulerar 48 timmars arbetsvecka, blir sålunda väsentligt lättare att
tillämpa i ett land, där de klimatiska förhållandena möjliggöra arbete året
runt, än i ett annat) där inom många fack arbetet kan pågå med full drift
blott under vissa säsonger och däremellan måste avsaktas eller helt av-
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stanna. Vidare spelar ju valutaställningens stora skiljelinje även här sin roll
på mångahanda sätt. Ofta har sålunda mot Tyskland framställts beskyllningar
för att man där skulle göra 8-timmarsdagen illusorisk genom att i stor
utsträckning använda sig av övertidsarbete. Nu har från tyskt arbetar
och även regeringshåll påvisats, att lämnade medgivanden till övertids
arbete varit skäligen knappa. Men vid bedötnande härav bör besinn~s,

att medan vi i Sverige utöver själva lagbestämmelserna ha, uti den i
kollektivavtalen stipulerade merbetalningen av 25, 50 a 100 % en eko
nomisk garanti mot övertidsarbete, som verkar synnerligen kraftigt och
ej sällan föranleder, att övertidslicenser lämnas obegagnade, är i Tyskland
denna garanti genom reallönens nedpressande långt under förkrigstidens
nivå faktiskt satt ur funktion och därmed väl merendels likhetstecken
draget mellan medgiven och faktiskt tillämpad övertid. Slutligen må det
erinras om, att i betraktande av svårigheten att' särskilt på smärre
arbetsställen kontrollera iakttagandet aven lagstiftning om arbetstidens
begränsning dennas tillämpning i sista hand blir beroende av den rå
dande arbetaropinionen i dessa frågor. Är arbetarnas övervägande ma
joritet socialistiskt och kollektivistiskt sinnad, har man anledning att för
moda en sträng kontroll från arbetarpartens sida, men står ett flertal bland
arbetarna på en mera borgerlig och individualistisk ståndpunkt, då kan,
man vänta~ att lagen till en stor del blir en lag på papperet, åtminstone
i den mån .den bidrar att kringskära den enskildes förvärvsmöjligheter.

Såsom sammanfattning och totalintryck av läget för ögon~licket

inom den utländska arbetstidslagstiftningen torde man kunna säga, att
den strikta, obeskurna 8-timmarsdagen, sådan den framgått ur 1918 och
19 I 9 års revoh.,ltioner och revolutionsstämningar, 'är stadd på glid och
under utveckling mot en under ständigt kompromissande med den grå
verkligheten framgående modifierad 8-timmarsdag. Hurudan gestalt denna
slutligen skall taga, därom vet man ännu ingenting, ej ens om det skall
bliva möjligt att ur det politiska och ekonomiska livets stormar bärga
normalarbetsdagens princip eller om man till sist skall stå där. enbart
med en etikett, med ett skal utan kärna.

Det är under sådana förhållanden ej att förundra sig över, att den
internationella regleringen på detta område åtminstone för tillfället kommit
så tämligen i baklås. Förslaget till konvention angående begränsning av
arbetstiden i industriella företag till 8 timmar om dagen och 48 timmar
i veckan, vilket konventionsförslag antogs av den första internationella
3:rbetskonferensen i Washington 1919, har hitintills kommit till slutgiltig
ratificering endast i fem stater, nämligen Bulgarien, Tjeckoslovakien, Grek
land, Indien och Rumänien. Några vidare ratifik'ationer synas ej heller
f. n. vara att vänta. Anledningen härtill är mindre tvekan med hänsyn
till att konventionen ej fullt överensstämmer med den nationella lagstift-
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ningen än fruktan att binda sig för elva år framåt och därigenom bli
sämre ställd än' sina medtävlare i den internationella konkurrensen.

Frågan om revision av Washingtonkonventionen väcktes redan år
192 I från engelska regeringens sida, men Internationella arbetsbyrån har
tillsvidare ställt sig avvaktande i en säkerligen riktig känsla av att ut
vecklingen på detta område inom de särskilda staterna först måste taga
klarare och fastare konturer än för närvarande är fallet.

Vända vi oss därefter till vårt eget land,. för att där studera arbets
tidslagens verkningar med socialstyrelsens undersökning såsom ledtråd,
måste ur denna synpunkt utredningsresultatens värde betecknas såsom
begränsat.

De uppgifter, som inkommit, ge emellertid en fyllig och åskådlig
bild av de inbördes mycket stridiga uppfattningar ~örande 8-timmars
lagens betydelse och berättigande, fördelar och nackdelar, som råda inom
olika kretsar. Arbetsgivarna, ofta i känsla av att lagen blivit dem på
tvingad, instämma till 'alldeles övervägande del i Svenska arbetsgivare
föreningens uttalande: »Vi anse den lagfåsta arbetstidens införande hava
varit en stor olycka för hela vårt land. Den har pålagt industrien tunga
bördor, under vilka den nu sviktar. Den har insnört näringslivet i en
tvångströja, i vilken detsamma saknar den frihet att utveckla sig, som
är ett nödvändigt villkor för dess trivsel. Till det svåra, nära förtvivlade
ekonomiska läge, vari vårt'land nu befinner sig, har den varit en bidra
gande orsak. De gynnsamma sociala verkningar, som man väntat sig av
densamma, hava icke kunnat konstateras.» Arbetarna, för vilka lagen även
beträffande de arbetargrupper, beträffande vilka den betytt ringa eller ingen
lninskning i den förut tillämpade arbetstiden, alltid står som en seger i
klasskampen, slå undantagslöst vakt om dess samtliga paragrafer, delvis
under krav på en tolkning och tillämpning, avsevärt snävare än den nu
tillämpade, och ,ett giltighetsområde av största möjliga omfattning. Den
höga värdesättningen av lagen och beredvilligheten att med alla medel
kämpa för dess bibehållande och bestånd ligger bakom samtliga arbetar
svar, vare sig de, såsom en fackförening i en landsortsstad, förklara lagen

I vara »den bästa lag arbetarklassen någonsin fått», eller, såsom landssekre
tariatet, lägga huvudvikten vid det förhållandet, att 8-timmarsdagens ge
nomförande i väsentlig mån bidragit till att hos arbetarna befästa tron
på möjligheten av att genom fortgående sociala förbättringar så små
ningom på det fredliga framåtskridandets väg komma till en förbättrad
social ställning.

Man har här sålunda att göra med tvenne kompakta åsiktsblock,
låt vara att deras inre homogenitet, på grund av vissa givna och åt
minstone i somliga kretsar allmänt följda direktiv vid frågeformulärens
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besvarande, i utredningen antagligen framträder såsom starkare än den i
sj älva verket är.

Under sådana förhållanden och med hänsyn till lagens korta giltig
hetstid och den senaste tidens alldeles exceptionella kastningar mellan
feberaktig verksamhet och djup depression är det knappast att vänta,
att undersökningen skall kunna angående denna reforms sociala och eko
nomiska följdföreteelser möjliggöra ett objektivt domslut, som kan stå
sig inför en allsidig kritisk prövning. Tiden härför är ännu icke mogen,

Diagram I. Arbetstidens förkortning inom vissa yrkesgrenar.
Arbetstid per Arbetstid per

vecka 1919, tim. vecka 1919, tim.

80 80

65 65

60 60

55 55

50 50

48 48
Järnverk MeKverksr. Sågverk Pappersmasse- Pappersbruk Tryckerier Sockerbruk Bornul15fabriker Yllefabriker Bryggerier

fabriker

5k.ifrarbetare
Icke skiftarbetarec=J

(Arbetstiden fr. o. m. 1920 antages vara jämnt 48 tim. per vecka.)

säges det i berättelsen, och måhända skall den, med hänsyn till nämnda
förhållanden, aldrig heller bliva det.

Som saken nu ligger, återstå såsom resultat av utredningen egent
ligen endast vissa, enligt förmenande tillräckligt dokumenterade fakta.,
vilka emellertid åtminstone anses kunna bidraga att hålla diskussionen i
denna brännande fråga inom något trängre gränser än tillförene och där
igenom i sin mån bidraga till en lycklig lösning av detta för vårt närings
liv lika mycket som för vår arbetarklass betydelsefulla spörsmål.

Det torde få anses visst, att det tryck och det band lagen OIn

arbetstidens begränsning lagt på näringslivet kännes och är av mycket
olika tyngd och stramhet inom olika delar av detsamma. Detta i första
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hand på grund av de mycket skiftande nedsättningar lagen i olika fall
inneburit av den dittills tillämpade arbetstiden. För att belysa detta vill
jag ej trötta genom att anföra en nlassa siffror, utan ber blott få hänvisa
till diagram I, som visar, i vad mån arbetstiden genom normalarbets
dagens genomförande skurits ned inom vissa huvudindustrier. Jag tillåter
mig påpeka, att 48-timmarslinjen är något schematiserad, ty inom vissa
yrkesgrenar är på grund av beviljade eftergifter särskilt skiftarbetarnas
faktiska arbetstid längre än 48 timmar per vecka, inom sockerindustrien
t. ex. 56 timmar. Det synes i detta samband vara lämpligt att erinra
om, att inom den svenska industrien arbetstiden sedan länge varit stadd
i långsamt fortgående förkortning. År 1885, då för första gången någor
lunda tillförlitliga uppgifter föreligga i detta avseende, uppgick genom
snittliga nettoarbetstiden till c:a I 1,2 tim. per dag och 66 tim. per vecka.
År 1905 utgjorde motsvarande medeltal resp. 10,0 och 59,5 tim. samt år
1917 resp. 9,7 och 56,4 tim. Skulle utvecklingen fortgått med samma
takt, borde· det alltså för uppnående av 8-timmarsdagen erfordrats ungefär
30 år från sistnämnda tidpunkt.

Vid bedömande av arbetstidslagstiftningens relativa tryck bör emel
lertid hänsyn tagas ej blott till den direkta arbetstidsförkortningen utan
även till de särskilda näringsgrenarnas och yrkenas vitt skiftande krav på
rörelsefrihet samt graden av den, vid ytligt betraktande ofta förbisedda,
växelverkan det rnoderna näringslivet för sin utveckling och trivsel på
kallar mellan vitt skilda grenar av mänsklig verksamhet. Såsom ett första
huvudresultat av utredningen synes man kunna fastslå dess uppvisande
av huru ofantligt ingripande en dylik lag är för hela landets ekonomi
och huru oerhört många skiftande specialfall uppstå vid dess tillämpning.

I samband härmed bör uppmärksamheten fästas på att 8-timmars
lagens verkningar ej beröra blott de industriella näringsgrenar, som an
givits såsom dess egentliga verksamhetsområde. Jämväl vid vissa ar
beten, som i lagen uttryckligen undantagits, ha dess bestämmelser blivit
tillämpade, såsom för trafikpersonal vid de enskilda järnvägarna på grund- .
val av särskilda överenskommelser och beslut av järnvägarnas skiljedom
stol samt vid arbeten bedrivna av staten. Genom olika kungl. brev och
kungörelser har sålunda normalarbetsdagen införts för arme- och marin
förvaltningens arbetare fr. o. m. år 1919, för kommunikationsverkens
byggnads- och. verkstadsarbetare under förra delen av år 1919 samt för
viss driftpersonal vid postverket, statens järnvägar, statens vattenfallsverk
och tullverkets lokalförvaltningar efter mitten av år 1920. För sjöfolket
gäller som bekant en särskild arbetstidslag.

I betraktande av det nära samband och den växelverkan, som i våra
dagar råder mellan näringslivets olika grenar, ligger det nära till hands,
att en social reform sådan som arbetstidens begränsning skall sträcka
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sina indirekta verkningar även utöver detta vidsträckta tillämpningsområde.
Vittnesbörd härom hava jämväl framkommit vid undersökningen. Så
skriver Sveriges köpmannaförbund, att arbetstidens begränsning genom
lag för handelsarbetare och magasinsdrängar på sina håll föranlett även
handelsbiträdena att framställa anspråk på samma förmån. Beträffande
arbetstidslagstiftningens återverkan på skogsbruket och i någon mån även
på jordbruket ger en av domänstyrelsen föranstaltad undersökning en
nog så intressant belysning. Vad angår skogsbruket är det emellertid
att märka, att under de korta vinterdagar, då drivningssäsongen infaller,
de effektiva arbetstimmarna sällan kunna överstiga 8 per dag och att
därför en mera fri och tänjbar fördelning av arbetstiden egentligen en
dast är möjlig med -avseende på sommararbetena, vilka dock t. o. m.
vid intensivt skogsbruk representera en väsentligt lägre arbetskvantitet
(motsvarande c:a I/S_I/3 av årsbehovet). Medan några jägmästare uttalat,
att skogsarbetet pågår nu som förr oberoende av 8-timmarslagen, för
klara andra, att densammas indirekta verkningar äro betydande, bl. a.
därigenom att man numera vid ackordssättningen måste lägga normal
arbetsdagen till grund. En arbetsledare skriver: »Vid sådana frilufts
arbeten, som de här avhandlade, hava förut ej arbetarna, t. ex. Oln kväl
larna, hållit så strängt på ett visst klockslag, utan vid förefallande behov
gärna hållit på en stund längre. Men på de trakter, där 8 timmar blivit
ett sakrament, verkar tydligen detta så, att arbetarna liksom arbeta med
klockan i hand, ängsligt rädda att gå över 8 timmar. Detta verkar
ytterligare nedsättande på arbetsintensiteten. 8-timmarslagen har liksom
stadfäst arbetet såsom något ont, visserligen nödvändigt, men vilket' bör
i möjligaste mån inskränkas.»

En närmare granskning av föreliggande uppgifter synes giva vid
handen, att 8-timmarslagens nu berörda mera indirekta verkningar äro
skäligen växlande inom qlika landsdelar och ortsgrupper, allt efter rådande
uppfattning rörande normalarbetsdagens betydelse och innebörd.

Li,ksonl 8-timmarslagens ,geografiska räckvidd i viss mån bestämmes
av arbetarorganisationernas lokala utbredning och betydelse, utövar samma
faktor sitt inflytande även inom de olika yrkena. Medan Svenska han
delsarbetareförbu~det meddelar, att detsamma motsatt sig de från vissa
handelsfirmors sida efter 192 l års revision gjorda försöken att ånyo ut
sträcka arbetstiden till 54 timmar per vecka, nödgas Sveriges hotell- och
restaurangpersonals förbund konstatera, att revisionen medfört, att företag
med mindre än fem arbetare nu även i större samhällen äro undantagna
från arbetstidslagen. Likartat har förhållandet enligt yrkesinspektrisens
undersökningar varit inom modistyrket och vid smärre syateljeer, även
i Stockholnl.

Återgår man från denna utflykt på 8-timrparslag.ens gränsmarker
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till dess egentliga tillämplighetsområde, synes, vad den egentliga till
verkningsindustrien beträffar, man åtminstone i viss mån kunnat skaffa
sig vederlag för arbetstidsbegränsningen genom en starkare koncentra
tion av arbetet och ökad effektivitet hos detsamma genom tekniska
och organisatoriska anordningar, till vilkas alltjämt fortgående förbättring
8-timmarslagen åtminstone inom vissa näringsgrenar tydligen inne
burit en kraftig stimulans. Belysande för förhållandena härvidlag är·
Sågverksförbundets meddelande, att medan den nominella arbetstiden
före lagens -tillämpning i genomsnitt var 57 timmar per vecka och ned
satts med c:a 16 % till 48 timmar, var den faktiska (effektiva) arbets
tiden före lagens tillämpning i genomsnitt 5I timmar och nedsättningen
sålunda mindre än 6 %. Denna relativt ringa förkortning av den effek
tiva arbetstiden ulöjliggjordes' bl. a. därigenom, att den s. k. post
ningen, d. v. s. ombyte av sågbl~d, som tidigare delvis fått utföras under
ordinarie arbetstid, nu enligt gällande kollektivavtal blivit helt förlagd
till rasterna och utföres mot särskild ersättning.

Särskilt kännbara olägenheter har 8-timmarslagen medfört för in
dustrier med kontinuerlig drift. Medan vid vanligt dagarbete arbetstiden
ju kan successivt minskas och arbetsveckan åtminstone inom vissa gränser
givas en godtycklig längd, förutsätter vid arbetsställen med »ständig eld»
arbetstidens reducering i allmänhet insättande av ett helt nytt skiftlag
och sålunda en mycket betydande utökning av arbetsstyrkan. Erinras
må emellertid om, att övergången från tvåskift till treskift under de senare
åren stått på dagordningen inom nästan alla skiftgående industrier och
att inom vissa av dem, t. ex. pappersmasse- och pappersindustrierna, denna
reform var i stor utsträckning genomförd, när frågan om 8-timmarslagen
blev aktuell. Men även om härvidlag lagens genomförande i många fall
varit ägnat att från teknisk-ekonomisk synpunkt väcka berättigade be
tänkligheter, måste man också erinra sig, att för just dessa skiftarbetare
med deras ofta tunga arbete samt långa och tidvis på natten infallande
arbetstid den lagstadgade arbetstidsbegränsningen varit särskilt välmoti
verad och välkommen.

Ett annat av den lagstadgade arbetstidsbegränsningen föranlett för
hållande, som onekligen medfört avsevärda olägenheter, är begränsningen
till visst timantal av övertidsarbetet, vilket förut merendels icke avgrän
sats på annat sätt än genom den merbetalning kollektivavtalen stipulerat
för detta slag av arbete.

Dessa lagbestämmelser synas nämligen i avsevärd grad hämma
produktionens elasticitet och anpassningsmöjlighet efter behovets skift
ningar och lära väl även i viss mån hindra framskapandet aven fast och
stabil arbetarkår. I detta avseende kräves allmänt från industriens sida
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ett fortgående på den väg, SOlU beträddes vid 192 I års lagrevision, sär
skilt höjning av det medgivna antalet extratimmar per kalendermånad.

Särskilt framträdande. är detta krav inom de på grund av klimatiska
och andra förhållanden i vårt land talrika och utpräglade säsongindu
strierna. Det framhålles med skärpa, att i ett land som vårt med dess
långa och ljusa sommardaga~ men korta och mörka vinterdagar tillärn
pandet jämväl inom så av årstidernas växling beroende yrken som hant
verksfacken och byggnadsindustrien av lagstadgad 8·timmarsdag, 48
timmarsvecka eller t. o. m. - genom eftergift - 192 timmar per fyra
veckorsperiod är oriktigt och obehövligt och att den rätta begränsningen
härvidlag vore c:a 2,400 timmar per år. Det anmärkes, att lagen i dess
nuvarande lydelse icke omöjliggör en dylik beräkning, men att hinder
möta genonl en snäv tillämpning, vilken i sin ordning torde stå i samband
med förefintligheten aven än snävare arbetaropinion i detta avseende,
vilken, även om arbetsrådets praxis härutinnan ändrades, antagligen skulle
göra sig gällande genom motsvarande bestämmelser i kollektivavtalen. I
detta samband påvisas i utredningen, att man på detta sätt till stor del
gjort verkningslös 192 I års lagändring om undantagande från lagen av
företag med under 5 arbetare även i något större samhällen.

Vida större svårigheter än med avseende på de direkt produktiva
arbetarna synes lagens tillämpning hava vållat beträffande de arbeten, vilka
bestå i varornas distribution och transport så väl inom och mellan
resp. fabriker och verkstäder som mellan dessa och konsumenterna. Här,
där man »arbetar på order och ej efter ackord», har arbetet ej kunnat i
avsevärd mån koncentreras och ha personalökningarna därför måst bliva
stora. Även om depressionstiden härvidlag gjort övergången relativt
mjuk, kvarstå på detta område mycket betydande svårigheter på grund
av näringslivets genom arbetsdygnets reducering ökade »spetsbelastning».
Dessa framträda särskilt i expo"rtindustriens och handelns olägenheter,
vilka ökats genom järnvägens och postens förkortning av expeditions
tiderna, vare sig denna nu direkt framkallats genom personalens inskränkta
arbetstid eller aven allluän strävan att åstadkomma indragningar och
besparingar., motsvarande den inträdda trafikminskningen.

Möjliggör utredningen en allmän uppfattning om, huru 8-timmars
lagens verkningar framträda inom olika näringsgrenar, måste den avstå
från att söka lämna en tillförlitlig siffermässig bild av vad lagens genom
förande ekonomiskt betytt för industrien. Det framhålles blott, att de
procentuella uttryck för lagens ekonomiska konsekvenser, vilka synas vara
allmänt gängse inom företagarkretsar och som i genomsnitt synas gå ut på
en stegring av produktionskostnaderna med 15 a 20 %, merendels torde
vara alltför höga, vilket ofta torde vara att tillskriva bristande hänsyns
tagande till arbetslönernas faktiska roll uti de totala produktionskostna-



SOCIALSTYRELSENS UTREDNING ANGÅENDE ARBETSTIDSLAGENS VERKNINGAR I I l

derna. I den mån vederbörande haft tid och tillfälle att anställa särskilda
undersökningar, ha de också i allmänhet kommit till lägre sifferresultat.
Den av arbetstidslagstiftningen alldeles särskilt hårt drabbade sockerindustrien
taxerar sålunda den därigenom uppkomna fördyringen till 2 a 3 öre per
kg. socker (efter prisen i mitten av 1922). För ett stort tidningspappersbruk
anger konstnadsökningskalkylen en fördyring av 8,4 % och för ett mindre
finpappersbruk av I 1,04 %. I ett uttalande vid Sveriges industriförbunds
årsmöte i våras uppgav direktör C. Wahren, att för Holmens pappers
bruks vidkommande arbetstidsförkortningen med då rådande priser betydde
en fördyring med 7 % på försäljningspriset.

För en utredning av detta vanskliga spörsmål måste dock krävas
mera objektiva och djupgående undersökningar efter enhetlig metod.
Dylika hava jämväl framlagts av kommerskollegium i dess specialunder
sökning rörande arbetstidslagens ekonomiska verkningar inom industrien.
Med stöd av genom särskilda sakkunniga verkställda lokalundersökningar
vid ett 40-tal arbetsställen, tillhörande skilda näringsgrenar, angives efter
n1ycket försiktig uppskattning den beräknade kostnadsökningen på 1920
års produktionskostnader till 1,9-5,4 % vid företag med bibehållen pro
duktion och till 3,7-11,8 % för sådana med minskad tillverkning. Dessa
procenttal ge inom undersökningens ram en allmän bild av kostnadsök
ningens tyngd i jämförelse med övriga kostnadsposter vid de olika in
dustrigrenarna. Då det gäller att bedöma lagens inverkan på företagens
ekonomiska bärkraft eller räntabilitet, erbjuda de däremot knappast någon
direkt hållpunkt. I detta hänseende nlera upplysande siffror synas möj
liga att erhålla genom en jämförelse mellan den beräknade kostnadsök
ningen och räntan å det i anläggningarna (fastigheter, maskiner och andra
inventarier) bundna kapitalet, beräknat på grundval av det vid tiden för
undersökningen gällande penningvärdet, då ju ett företag i normala fall
bör lämna en avkomst, som täcker räntan å anläggningskapitalet. En
sådan beräkning visar, att kostnadsökningen i några fall överstiger, i andra
fall närmar sig och i övriga fall motsvarar en mycket väsentlig del av
kapitalräntan.

I fråga om arbetstidsbegränsningens inverkan å arbetsintensiteten
falla omdömena ännu mera växlande än i fråga om denna åtgärds inverkan
på produktionskostnaderna. Av de tillfrågade arbetsgivarna anse 8 I %,
att arbetsintensiteten efter arbetstidsförkortningen förblivit oförändrad,
medan 9 % konstatera minskning och 10 % ökning, åtminstone vid vissa
arbeten. Avarbetarsvaren uppge därenlot ej mindre än 88 % ökning,
medan återstående 12 % ange arbetsintensiteten såsom oförändrad, meren
dels under framhållande av att densamma redan genom utvecklad arbets
kontroll och kristidens nödtvång till stegrade inkomster varit så uppdriven,
att den ej vidare kunde stegras.
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När det gäller att skipa rättvisa mellan så stridiga omdömen, bör
i första rummet beaktas, att inom den egentliga industrien den över
vägande delen av arbetet utföres medelst maskiner, vilka antingen äro
helautomatiska, varvid arbetarens roll uteslutande är av övervakande natur
och sålunda varje ökning av produktionen genom hans åtgörande ute
sluten, eller också halvautomatiska, då ju arbetaren har en viss möjlighet
att genom större iver och påpasslighet öka arbetsresultatet.

Diagranl 2. Förändringarna i arbetsintensiteten åren I90o-I92I vid Karl
Gustavs stads gevärSfaktori i Eskilstuna.
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Antalet gevär tillverkade per arbetare och timme -
» vecka ---------.

(Indextal, tillverkningen år 1900 = 100. För tiden 19°0-1917, då veckoarbetstiden var
oförändrad, sammanfalla båda kurvorna.)

Tager man hänsyn härtill, synas beträffande detta spörsmål felen
nog oftare föreligga i arbetarsidans kalkyler,. vilka ej sällan gå ut på att
arbetseffektiveteten ökats till den grad, att man nu producerar lika myc
ket på 8 timmar som förut på I b. Man har emellertid då vanligen för
bisett, att de ackordsförtjänster o. d., varpå beräkningarna stödja sig,
återspegla ej blott arbetarnas ev. ökade ansträngningar utan även resul
taten av de tekniska och organisatoriska förbättringar, med vilka man vetat
att ur produktionssynpunkt till viss del kompensera arbetstidens förkort
ning. Jag vill förtydliga 'oetta genom exempel hämtat från sågverksindu
strien. . Sågverksförbundet har ansett, att någon förhöjande inverkan av
den begränsade arbetstiden på arbetsintensiteten icke kan konstateras,
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medan Sågverksindustriarbetareförbundet förmenat, att intensiteten höjdes
c:a 10 % år 1920. Sistnämnda uppfattning baserar sig antagligen därpå,
att år 1920 ökades samtidigt med förkortningen av arbetstiden 1919 års
ackordslöner med 16 %, filen det för år 1920 uppnådda genomsnittsresul- .
tatet av ackorden företedde en ökning av c:a 10 %utöver det beräknade.
Nu uppgår emellertid denna skillnad emellan beräknad förtjänst och upp
nådd förtjänst till alldeles samma procent som den förut påvisade· skill- ..
naden mellan nominell och effektiv arbetstid före lagens tillämpning, och
ökningen i arbetseffekt per arbetstimme torde sålunda på goda grunder
vara att anse som skenbar och huvudsakligen bero på, att arbetstiden
numera kan till fullo utnyttjas på grund av träffade överenskommelser
och organisatoriska förändringar.

Denna felkälla har man sökt undvika vid en specialundersökning av
arbetsintensitetens växlingar under åren 1900-192 l vid Karl Gustavs
stads gevärsfaktori, varest under hela denna tid tillverkats armegevär av
samma typ medelst samma lnaskinella anordningar. De härifrån medde
lade talen för arbetsintensitetens utveckling, vilka sammanställts i dia
gram 2, ge vid handen, att en nära nog oavbruten stegring ägt rum
under denna tid.

Ser man på produktionssiffrorna per arbetstimme, företer sålunda
år 1921 en siffra mer än 2 1/2gånger större än utgångsårets. Riktas
uppmärksamheten på arbetsintensitetens utveckling under åren 1919
-2 l, då· 8-timmarsdagen tillämpats, utvisa jämförelsetalen, att denna
alltjämt stegrats, visserligen i betydligt svagare tempo än under krigsåren,
men i fullt samma· utsträckning soin under tiden närmast före krigsut- •
brottet. Följden härav har bliVIt, att produktionen per arbetstimme under
dessa år synes hava legat på en högre nivå än någonsin tillförene.

Undersöker man vidare, i vad mån angivna ökning kunnat hålla
jämna steg med arbetstidens nedsättning, befinnes per vecka och arbetare
räknat 1919-21 års produktion visserligen hava nedgått med 7 % från
år 1918, då arbetstiden var 53,5 time per vecka, men däremot ökat med
8 % från åren 1913-17 (i genomsnitt) och med 29 % från 1908-12,
under vilka båda femårsperioder veckoarbetstiden uppgick till 56,5 time

Övergår man därefter till arbetstidsbegränsningens sociala verkningar,
framhålles i utredningen, att omdömet för närvarande måste bli lika vansk
ligt och obestämt SOITI angående dess ekonomiska konsekvenser - och
det särskilt på grund av kris- och depressionstidens återverkan på arbetar
klassens hela sinnesstämning och tankeriktning.

Vad först beträffar arbetstidsbegränsningens inverkan på arbetsam
heten i form av ökat intresse, jämnare arbete, mindre skolkning och
»firande» o. s. v., tyda tillgängliga sifferuppgifter på att skolkningsfallen
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skulle avsevärt nedgått, dock egentligen under år 1921, nledan 1920 ofta
företer en höjning. Detta synes i viss mån bestyrka den från arbets
givarhåll ofta framförda förklaringen till denna nedgång, nämligen att
den minskning i antalet arbetare, frånvarande utan giltigt förfall, s om in
trätt, skulle intet som helst ha att göra med 8-timniarslagens införande,
utan hänföra sig till rådande brist på arbete, som gör, att arbetarna av
rädsla för avsked låta bli att gå och »fira» i en eller flera dagar och i
stället begära permission eller anmäla förhinder på grund av sjukdom.

I fråga om arbetstidsförkortningens ekonomiska verkningar för arbe
tarna torde det få anses ligga mycket sanning uti vad i många arbetar
svar framhålles, nämligen att lönekompensation visserligen erhållits men
åter bortfallit genom nedsättningar under åren 1921 och 1922. Med hän
syn till det sålunda på senaste tiden starkt ökade ekonomiska trycket på
arbetarklassen synes benägenheten ökats bland arbetarna att åtaga sig
extra arbete på fritid, särskilt inom sådana yrken, för vilkas utövande
icke krävas någr~ eller i varje fall lätt åtkomliga verktyg och maskiner,
såsom murare, snickare, målare, skräddare och skomakare m. fl.

Ofta anges dock sådant arbete uteslutande ske åt arbetarna själva
och deras anhöriga. Man är därmed över på arbetstidsbegränsningens
inverkan på hemlivet och de husliga förhållandena och därmed på refor
mens kanske viktigaste sociala förmåner, vad de äldre, gifta arbetarna
beträffar. Till särskild nytta har den kortare arbetsdagen blivit i de fall,
då arbetaren har ett eget henl, en jordbit eller en koloniträdgård, varuti han
kan arbeta och därigenom å ena sidan ernå nödig omväxling och rekrea
tion, å den andra erhålla ett icke obetydligt tillskott till hemmets och
hushållets kosthåll och ekonomi.

Av måhända ännu större betydelse är den ökade fritidens använd
ning vad de yngre arbetarna och den uppväxande arbetarungdomen be
träffar. Lämnas dessa helt åt sig själva, är det fara värt, att den vid
gade ledigheten kan medföra ökad benägenhet för dagdriveri, osunda
nöjen, kortspel, krogliv och alkoholförtäring o. s. v. Många sagesmän
och ibland dem ej blott arbetsgivare utan även personer med stor erfa
renhet på ungdomsverksamhetens område bekräfta också, att så tyvärr
flerstädes blivit förhållandet. Men det föreligger också talrika uttalanden,
som utvisa, att man ganska allmänt är medveten om det ökade ansvar
8-timmarslagen lagt på henlmet, skolan och ungdomsorganisationerna att
tillvarataga de därigenom yppade möjligheterna att skapa en bättre, fris
kare och mera upplyst arbetargeneration än den närvarande. Medlen
härför äro å ena sidan bättre fysisk fostran, å den andra förbättrad all
mänbildning och yrkesutbildning.

Otvivelaktigt äro många goda krafter i verksamhet för att för den
uppväxande arbetargenerationens vidkommande göra det bästa ffi?jliga av
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den genom normalarbetsdagens införande vunna ledigheten. Man får
dock, i likhet med åtskilliga av de på detta område direkt verksamma,
ett intryck av" att dessa krafter ännu äro alltför svaga och splittrade.
Det synes kunna ifrågasättas, om ej även i vårt land liksom i Belgien
plats funnes för en »nationalorganisation för rätt användande av arbetarens
fritid». Visst är, att verkningsfältet ej skulle bliva mindre här än där,
tDen ofantligt mycket mera svårarbetat på grund av den vida glesare.
"bebyggelsen och de mycket större avstånden.

Skulle man söka sammanfatta huvudresultaten av den utredning,
för vilken jag nu redogjort, torde de i korthet kunna angivas därmed, att
arbetstidslagstiftningens genomförande å ena sidan obestridligen förorsakat
avsevärd ökning av produktionskostnaderna, men å den andra för arbe
tarna medfört förmåner, som av dem högt värdesättas. Emellan så
inkommensurabla värden torde knappast kunna ifrågakomma någon annan
jämförelse än huruvida nackdelarna i förra avseendet visat sig skäliga
eller icke i förhållande till fördelarna i det senare. Det torde vara myc
ket svårt att på grundval av nu föreliggande material därom uttala någon
bestämd mening. Socialstyrelsen har också ansett det under nuvarande
omständigheter endast återstå att för ytterligare någon tid framåt, för
slagsvis åren 1924-26, bibehålla en provisorisk dylik lagstiftning med
vissa obetydliga modifikationer, av vilka den viktigaste innebär någon
utökning av det medgivna antalet övertidstimmar per kalendermånad.
Tvenne reservanter inorn styrelsen ha ifråga om lagens revision framställt
något mera ingripande förslag, som gå ut på en smidigare anpassning av
arbetstidsbestämmelserna med avseende å arbete vid kontinuerlig drift
Dch säsongarbete, ytterligare utökning av övertidsarbetet ävensom undan
tagande från lagen av hanclelsarbetare samt köks- och dylik personal vid
hotell, restauranger och kafeer. Av socialfullmäktige motsatte sig arbets
·givarerepresentanten över huvud prolongering av lagen, medan arbetare
representanten ansett, att denna bör förlängas i oförändrat skick i avvak
tan på dess anpassning efter den internationella regleringen på detta
område.

När jag för min egen del anslöt mig till majoritetens ståndpunkt, var
·det för mig av utslagsgivande betydelse å ena sidan, att 8-timmarslagen,
särskilt efter 192 l års revision, synes erbjuda ganska tillfredsställande,
·ehuru av arbetsgivarna ej alltid insedda och utnyttjade möjligheter till
anpassning efter de faktiska förhållandena, å den andra att den inom arbe
tarkretsar rådande opinionen i denna fråga efter allt att döma på många
punkter är vida trängre och snävare både än lagens bestämmelser och
deras nuvarande tillämpning. Under sådana förhållanden kan en lagrevi
:sion lätt komma att endast innebära en öfverfiyttning av vissa bestäm-

9-22359. Nationalekon. fören. Förh. I922.
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melser från lagen till kollektivavtalen utan att bereda åsyftad lättnad för
industrien.

Sådant läget nu är, synes mig det mest betydelsefulla vara icke att
åstadkomma en revision av 8-timmarslagen, utan att söka såväl bland den
stora allmänheten som framför allt bland de intresserade parterna, arbets
givare och arbetare, 'genom möjligast objektiv upplysning framskapa en
någorlunda enhetlig opinion, som kan bliva en fast grundval för ett defini
tivt ordnande av detta lika mycket för vårt näringsliv som för vår arbe
tarklass viktiga spörsmål. Det är väl antagligt, att denna ordning alltid
måste bliva en kompromiss, men vore det ur det allmännas synpunkt
synnerligen önskvärt, om denna ej ginge enbart efter politiska linjer. och
följde det minsta motståndets lag utan toge berättigad hänsyn till olika
näringsgrenars och arbetargruppers skiftande behov av skydd i här före
varande avseende.

Det skulle ur denna synpunkt vara att eftersträva, om man på
arbetsgivarhåll lnera allmänt kunde komma därhän, att i normalarbetsdags
lagstiftningen se. ej enbart en förbudslag, som tynger produktionen och
därför snarast möjligt bör avskaffas, utan jämväl en skyddslag, som har
sitt berättigande ej blot~ med avseende på vissa, hittills av det industri
ella arbetet särskilt betungade personalgrupper utan även och framför allt
med hänsyn till det ur ekonomisk, social och politisk synpunkt lika efter
strävansvärda målet att söka framskapa en kraftigare och mera upplyst
arbetaregeneration än den närvarande. Skulle en dylik vidare syn på
lagen vinna allmännare insteg, skulle säkerligen den industriella driftens
nödvändiga anpassning efter de förändrade förhållandena gå snabbare och
med mindre slitningar än f. n. tycks vara fallet.

Vad arbetarsidan beträffar vore det önskvärt, om kompromissandet
med den grå verkligheten medförde en mera nykter och mindre känslo
betonad syn på normalarbetsdagsfrågan och sättet för dess förverkligande,
så att 8·timmarslagen icke betraktades såsom något sakrosankt, i vilket
ej en prick får ändras, utan SåSOlll allenast ett människoverk med alla
ett sådants svagheter och bristfälligheter. Genomföres 8-timmarsdagen
schablonmässigt, få visserligen fabriksarbetare o. d. med arbete året om
48 timmars arbetsvecka, nlen byggnads- o. d. säsongarbetare tilldelas
faktiskt i genomsnitt blott 35 a 40 tinlmars veckoarbetstid, och med det
tunga arbetet vid maskinerna likställes utan vidare den för traI).sport- och
distributionsverksamheten karakteristiska »arbetsberedskapen », d. v. s.
skyldigheten att mellan vissa klockslag vara på sin post och stå till arbets
givarens förfogande. Men med en. dylik snäv och stel tillämpning blir
»högsta rätt» lätt» högsta orätt» och undergräves på samma gång den nöd
vändiga förutsättning för varje varaktig social reform, sonl heter närings
livets ekonomiska framgång och trivsel. Säkerligen skulle en med hän-
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syn härtill modifierad 8-timmarslag i längden bli den mest lyckobringande
även för arbetarmassorna. .

Vad jag nu yttrat hoppas jag hava lett uppmärksamheten på, i
huru hög grad särskilt arbetstidsfrågan är i behov av objektiv och grund
lig ekonomisk och social upplysningsverksamhet. Det är min livliga för
hoppning, att den diskussion, som nu är att förvänta, skall bliva ett led
i denna upplysning och därmed i sin mån bidraga till en för vårt närings
liv och vår arbetarklass lyckosam lösning av arbetstidsbegränsningens och
normalarbetsdagens svåra och brännande problem.

Härefter yttrade sig:

Professor K. W"icksell: Jag har sedan gammalt stått tämligen skeptisk
emot påståendet om att all arbetarlagstiftning måste genomföras samtidigt i
alla länder för att icke medföra ekonomiska skador.. aln två länder konkurrera
med varandra. om avsättningen på en tredje marknad, då vill jag medge, att
det ena landet kan bli lidande utav, att det andra exempelvis icke håller en
överenskommelse om arbetstidens längd; men jag anser, att man har en trång
synpunkt, om man i den internationella handeln endast vill se konkurrens. I
stort sett är det ju påtagligt, att den internationella handeln är ett b)/te, icke
en konkurrens. Ser man saken ur den synpunkten, kommer man till ett helt
annat resultat. T. ex., ju längre arbetstid de engelska kolarbetarna hålla, desto
billigare få vi kol för våra trävaror, och desto kortare arbetstid kunna vi följ
aktligen unna våra träarbetare. Även om man ville betrakta den mellanfolk
liga handeln ur bägge synpunkter~a, alltså både som byte och som konkur
rens, borde man komma till det resultatet, att det är ganska likgiltigt, hur
lål1g arbetstiden är i främmande länder.

Föredragshållaren yttrade i början av sitt föredrag, att om man blott
ser på kvantiteten, måste man medge, att en förkortad arbetstid med största
sannolikhet medför minskad produktion, alltså minskad nationalinkomst, vilket
förr eller senare måste gå ut över arbetarna själva i form av minskade in
komster. Från rent teoretisk synpunkt måste det emellertid sägas, att det dock
kan vara möjligt, att fördelen av ~tt· arrangement med förkortad arbetstid kan
komma att stanna hos arbetarna} även om någon minskning av den nationella
totalprodukten härvid skulle ske. Vi tänka oss, att arbetstidens längd ute
slutande bestämdes av den enskilde arbetaren. I själva verket torde han i
regeln kunna taga sig ledigt då och då, så att hans genomsnittliga arbetstid
blir något kortare. Han förlorar då en viss lön, men även den lediga tiden
har för honom ett visst penningvärde. aln nu arbetaren er skilt förkortar sin
arbetstid, kommer han dock snart till en punkt, då löneminskningen blir allt
för kännbar för honom, men om alla på .en gång skulle förkorta sin arbetsti.d,
blir resultatet icke detsamma. Då få de nämligen först den ökade fritiden
men dessutolTI ett plus, som icke existerar i det enskilda fallet, i det nämligen
det minskade totala utbudet av arbete alltid i någon mån medför en ökad
avlöning.. Ser jag saken rent abstrakt, kommer jag sålunda till det resultatet,
att vid i övrigt fri konkurrens en genom lagstiftning förkortad arbetstid bör
ge arbetarna ett dylikt plus. Säkert är detta dock blott vid en helt liten för
kortning av arbetstiden; resonemanget gäller ingalunda utan vidare vid en
sådan förkortning som från I 2 till 8 timmar.
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Givetvis kommer denna fördel dock att vinnas på den övriga allmän
hetens bekostnad och kan från dess sida föranleda repressalier. Det mest löftes
rika· vore därför, om nlan vore i stånd att peka på reserver av outnyttjad ar
betskraft, som kunde tagas i anspråk, varigenom den samhälleliga produktionen
kunde bibehållas vid samma storlek som förut trots en minskning av arbets
tiden med I 5 a 2 o %. Om vi antaga att hälften av denna tid invinnes ge
nom ökad arbetseffektivitet o. s. v., skulle det alltså endast behövas en reserv
på låt oss säga 7,5 a 10 % outnyttjad arbetskraft, och en dylik reserv ha vi,
efter vad jag tror, redan i det arbete, som direkt eller indirekt nedlägges på
militärväsendet. Det är nog icke en tillfällighet, att frågan om arbetstidens
förkortning fått sin - måhända dock något för tidiga - lösning efter världs
kriget, ty vi stå nu för första gången inför utsikten att kunna tillgripa all den
arbetskraft, som vi förut för krigsberedskapens skull måst hålla borta från det
produktiva arbetet. Om, såsom jag hoppas, Nationernas förbund verkligen
lyckas åstadkomma en effektiv allmän avrustning, behöva vi sålunda icke längre
vara ängsliga för att den förkortade arbetstiden skall minska vår national
inkomst.

Direktör O. Falkman : Jag vill icke uttala mig om arbetstidslagens be
rättigande, endast påpeka en ekonomisk konsekvens av densamma, som inle
daren åtminstone icke mer än helt flyktigt berörde.

Då lagen infördes, uttalades, att nackdelarna därav i ekonomiskt av
seende borde kunna kon1penseras genom rationalisering av den industriella
driften. Arbetstidens begränsning har också otvivelaktigt framtvungit en sådan
rationalisering, men detta har icke kunnat ske utan stora kapitalutgifter. Vad
som under normal utveckling skulle hava genomförts successivt under en lång
följd av år och finansierats av under hand avsatta besparingar måste nu göras.
på en gång, om företagen ej ville se produktionen väsentligt minskad och
räntabiliteten undergrävd. Under dyraste byggnadstiden måste fabriker om
byggas och arbetarbostäder uppföras och medel härför anskaffas genom nya
krediter, vilka sedan blivit företagen en tung börda. Det hade varit intressant,
om socialstyrelsen kunnat län1na en utredning över de kapitalutgifter, som ar
betstidsbegränsningen sålunda gjorde mer eller mindre oundvikliga. Den av
inledaren nämnda siffran, 10 miljoner kronor endast för Sockerbolagets vid
kommande, ger en antydan om storleksordningen. Då industriföretagen nu
ofta klandras för den expansion, som skedde under högkonjunkturens sista år,
glömnler man att denna expansion delvis framtvangs av arbetstidslagen. Ifråga
varande lagstiftning har alltså sin andel i ansvaret för de finansiella svårig
heter, som under efterföljande kris drabbat industrien och landets hela eko
nomiska liv.

Disponenten O. Hellström: Inledaren har lämnat några uppgifter be
träffande sågverksindustrien, och på samma gång som jag vill vitsorda, att
dessa i huvudsak äro riktiga, vill jag dock ifrågasätta, om slutledningarna, vad
beträffar ökningen i produktionskostnader, skulle vara de rätta. Även om man
kunde visa, att produktionskostnaderna i rena arbetslöner vid själva sågverken
stigit med ungefär 6 %, vore därmed icke sagt, att lnan erhållit hela den
produktionskostnadsökning, som blivit en följd av lagen. Liksom den siste
talaren vill jag påpeka, att bland annat en hel del kapitalutlägg måst vidtagas
med anledning av lagens genomförande. Då detta måste ske under en hög-
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konjunktur, som efterföljdes aven mycket utpräglad lågkonjunktur, är det tyd;.
ligt, att det ännu är mycket svårt att överblicka verkningarna av denna extra
belastning. Till vad inledaren talade om såsom direkt fördyring i arbetskost
nad för själva tillverkningen måste sålunda läggas ränta och amortering å
anskaffat kapital, en anlortering som försenas genonl att anläggningarna bliva
sämre utnyttjade, och slutligen tillkommer, att en hel del arbete, som föregår
den direkta industriella produktionen, på grund av den förkortade arbetstiden
har fördyrats.

Jag vill exempelvis erinra om att under den ursprungliga lagen föll sor
tering av virke vid sorteringsställena i flottlederna. Det visade sig snart, att
detta var en olämplig och skadlig anordning - en god del av arbetet måste
utföras vid nattskift och konstgjord belysning - och lagen blev därför i denna
punkt ändrad. Den fördyring, som lagens ursprungliga bestämmelse åstadkom,
förefinnes dock fortfarande, i det att någon ändring icke på grund av arbe
tarnas motstånd kunnat genomföras i praktiken. En mycket stor del av ar
betarna "synas nämligen betrakta lagen såsom något sakrosankt, som icke
kan ändras.

De beräkningar, som verkställts beträffande produktionskostnadsökningen,
tåla sålunda säkerligen" att synas i sömmarna. Felet är ju också, som inle
daren framhöll, att man ännu icke har tillräcklig erfarenhet för att kunna fälla
ett bestämt omdöme om hur lagen har verkat. Den har varit i kraft alldeles
för kort tid och framför allt under sådana omständigheter, att det icke finns
någon nlojlighet att tala om objektivitet i samband med omdömen om lagens
verkningar. Att skilja emellan fördyringar beroende av arbetstidslagen och
av andra förhålhinden under de år lagen varit i kraft låter sig icke göra.

Den utredning, som konlmerskollegium verkställt rörande sågverksindu
strien, måste enligt min mening betraktas vara av föga värde. ...L\tt under så
kort tid, som stod undersökarna till buds, och så försvårande omständigheter
på grund av kristiden få fram ett pålitligt resultat måste betraktas som
uteslutet.

Vad som bidrager till att hittills utförda undersökningar om lagens verk
ningar förlora i värde är också, att under den tid lagen gällt striden om
densamma fortfarit. Det har stått och står fortfarande två förutfattade me
ningar elTIot varandra. I saknad aven verkligt objektiv grund för omdömet
kan ingendera parten överbevisa den andra.

Jag kommer alltså fram till den slutsatsen, att värdet av hittills verk
ställda undersökningar om arbetstidslagens verkningar måste vara synnerligen
litet, och att alla omdömen om verkningar av lagen hittills icke ha" något
faktiskt underlag.

Greve G. Lagerbjelke: När arbetstidslagen antogs, anfördes det såsom
ett nl0tiv för lagen, att dess genomförande skulle medföra mera lugn och till
fredsställd stämning bland våra arbetare. I det fallet har nog resultatet del
vis blivit det rent motsatta. Vid lagens antagande ställdes det nämligen i
bestämd utsikt för arbetarna, att samtidigt med att arbetstiden förkortades
skulle den totala avlöningen bli densamma." I motiveringen till lagen uttalades
det förunderligt nog, att arbetsgivarna icke torde komma att undandraga sig
att i detta avseende hålla arbetarna skadeslösa. Problemet är väl icke så en
kelt. Alla måste väl vara ense om, att till följd av den minskade arbetstiden
en sänkning av arbetsprodukten måste ske och därmed av landets nationalin-



l 2 O NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 6 NOVEMBER 1922'

komst. I denna sänkning måste nog även arbetaren bära sin börda. Jag finner
det ganska naturligt, att arbetarna med sina utgångspunkter icke utan vidare
velat finna sig häri utan att det blivit ständiga arbetsstrider. Det skulle emel
lertid vara synnerligen lyckligt, om våra arbetare verkligen komnle till den
uppfattning, som väl ändå är den riktiga, att de för att få åtnjuta förmånen
av kortare arbetstid måste vidkännas en sänkning av sina inkomster och där
med av sin levnandsstandard. Komme detta mera allmänt till uttryck i ar
betarpressen, skulle nog en hel del arbetskonflikter bli bragta ur världen. Jag
tror för min del, att denna insikt nu börjar göra sig gällande hos en ganska
avsevärd del avarbetarkåren och att stämningen icke på alla håll är så ut
präglat emot en. ändring av lagen, som man i allmänhet föreställer sig.

Jag hörde härom dagen en händelse från Nyköping, som kan ha sitt
intresse. I en spinnerifabrik därstädes väcktes från arbetsledningen förslag 'om
utsträckt arbetstid för en del specialarbetare, och en framställning härom gjor
des till arbetsrådet. Arbetsrådet anmanade då styrelsen att höra arbetarnas
mening. Arbetarna avstyrkte enhälligt förslaget, styrelsen vidhöll det oaktat
sitt förslag, och arbetsrådet skickade ett par representanter till Nyköping för
att taga närmare reda på förhållandena. Några representanter för arbetarna
förklarade då, att anledningen till att förslaget till utsträckt arbetstid hade
avstyrkts av dem var, att dess antagande skulle medföra, att endast ett, fåtal
arbetare skulle få förmånen av längre arbetstid och därmed följande högre
lön, och därför ville ej de arbet~re, som icke kommo i åtnjutande av samma
fördel, vara med om att en liten grupp skulle privilegieras. .A.rbetsrådet be-
viljade sedermera styrelsens framställning. .

Jag vill framhålla, att jag icke är principiell motståndare till lagen, men
att jag tror, att om våra arbetare i allmänhet finge klart för sig, att de själva
och samhället skulle erhålla högre inkomst genom lagens mildrande, skulle
mycken motvilja mot ändringar av lagen upphöra. '

Direktör G. A. Styrman: Jag kan icke underlåta att göra ett par på
pekanden rörande den av kommerskollegium gjorda utredningen i vad den
avser den meka~iska verkstadsindustrien. Utredningen omfattar, bl. a., två
verkstäder, där produktionen bibehållits oförändrad samt fyra verkstäder med
till följd av lagen minskad produktion. Enligt utredningen skulle arbetstiden
hava förkortats vid de förstnämnda från 51)9 timmar och vid de sistnämnda
från 52 timmar; och har kommerskollegium, som räknat med full kompensa
tion å ackorden" kommit till en ökning av produktionskostnaderna på resp.
5,4 och 5,9 %.

I själva verket var arbetstiden vid ifrågavarande verkstäder ända till
medio av januari 1919 resp. 56,33 och 56 timmar. Det riktigaste är att, då
det gäller utreda lagens' verkningar, taga 'hänsyn till hela den förkortning
av arbetstiden, som förorsakas 'av lagstiftningen, även om en del av denna
- såsom skett i verkstadsindustrien - anteciperats. Detta skedde icke minst
för att i någon mån göra övergången till 8-timlnarsdagen mjukare~

Kommerskollegium har vidare räknat med endast halv kompensation å
ackorden. Uppgörelsen den 5 mars 1920, som avsåg att reglera övergången
till 8-timmarsdagen, gick ut på att timlönsarbete skulle kompenseras fullt, me
dan vid ackordsarbete skulle lämnas halv kompensation, dock att vid sådant
ackordsarbete, där på grund av arbetsprocedurens natur någon ökning i arbets
intensiteten vid förkortad arbetstid icke kunde ernås, skulle lämnas full kom-
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pensation. Utredningsförrättaren har givetvis velat hålla sig på den säkra
sidan, då med avseende på allt ackordsarbete räknats med endast halv kom
pensation. Överenskommelsen gav en1ellertid som synes betydligt mera redan
enligt sitt innehåll, och i verkligheten kommo arbetarna, såsom det sedermera
visat . sig, att erhålla både full kompensation och mer då'rtill/ Det uppstod
nän1ligen, till följd av att arbetstiden i och med lagens ikraftträdande över
hela linjen väsentligen förkortades, under år 192 o en sådan brist på arbets
kraft, att arbetsgivarna till följd därav funno sig föninlåtna att gå med på
betydligt större löneförhöjningar än vad som motsvarade full kompensation.

Om man tar hänsyn till nu anmärkta förhållanden men i övrigt tillämpar
kommerskollegii sätt att räkna, finner man, att den i utredningen framkomna
siffran på ökningen av produktionskostnaderna, nämligen resp. 5,4 och 5,9 %,
är alldeles för låg. I själva verket torde arbetsgivarna inom den mekaniska
verkstadsindustrien icke haft så orätt, då de, såsom allmänt skett, räknat med
att lagen förorsakat en produktionskostnadsökning av omkring 15 %..

En ärad talare har framhållit, att man icke borde fästa sig så mycket
vid de internationella förhållandena. Jag tror dock, att de, som hava att
leda resp. industrier, icke kunna se saken fullt på samma sätt. Det ligger
kanske en viss sanning i talet om »varuutbyte, icke konkurrens», om man
tänker på den mellanfolkliga samfärdseln, sådan den från början gestaltade
sig. Utvecklingen har sedan gått i en annan riktning. Med avseende å
industrivaror förhåller det sig som bekant så, att precis salnma slags artiklar
tillverkas i ett flertal länder. Den, som förmår producera varan billigast, har
största förutsättningen att få sälja den. Industriledarna se helt annorlunda på
dessa förhållanden än professor Wicksell, de måste se 8-timmarslagen såsom en
internationell fråga.

Även arbetarna torde betrakta saken på samma sätt. Men de resonera
så, att om arbetstiden överallt sänkes till 8 timmar, kan det enskilda landet
icke bli lidande.

Naturligtvis äro de på det klara med, att det måste bli förlustbringande
för föregångsländerna i jämförelse med dem, som komma i efterhand, men
de hoppas på, att försprånget icke blir så stort.

De borde emellertid i detta avseende icke hysa alltför stor optimism.
En sak är att" samlas till internationella fackförbundskongresser, där stämningen
naturligtvis är den bästa och där resolutioner om inskränkning av arbetstiden
m. m. kunna fornluleras och antagas enhälligt, med största entusiasm. Där
finns ju ingen med, som kan framföra motpartens syn på saken!

. Det blir emellertid litet besvärligare att hemma i resp. länder förverk
liga dessa resolutioner. Ofta nog förmå vederbörande kongressdeltagare alls
icke genomföra, vad de varit med om att uttala sig för. I andra fall, där
man kanske lyckas få till stånd lagstiftning, kan denna i allt .fall stanna på
papperet.

Som bekant har exempelvis i Frankrike arbetstiden varit reglerad genom
beslut av oftentlig myndighet. Vid ett besök, som jag gjorde i Frankrike
under september månad detta år, upplystes det, att fråga var att utsträcka den
tillåtna övertiden till 450 timmar per år. Vissa franska industrin1än, med vilka
jag samtalade, syntes emellertid icke vara så särskilt intresserade härför. Då
jag naturligen sökte utröna, huru detta kunde komma sig, framgick det} att
vederbörande, oavsett lagstiftningen, i allt fall kunnat taga ut övertid i den
utsträckning de önskat - detta till och med utan att betala sär=ikild över-
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tidsersättning för sådant övertidsarbete," som-: icke var att hänföra till natt
arbete.

Arbetarledarna här i landet - liksom också i en del frän1rnande län
der - torde anlägga en något för »upphöjd», en alltför internationell syn på
dessa frågor. De ta· inte nog hänsyn till det egna landets ekonorni. De
borde betänka, att ett enskilt land, genom alltför forcerat frainåtgående på
den sociala lagstiftningens område, kan bliva i hög grad handicappat. Man
måste komma ihåg, att det även under »normala» förhållanden - för att ej
tala om depressionstider - råder tävlan om arbetstillfällena, såväl inom varje
enskilt land som ock - då det gäller sådana produktionsområden, där inter
nationell konkurrens "är möjlig - de olika länderna emellan. De länder,
som lagt de tyngsta och mest besvärande bojorna på sina industrier, få givet
vis vara beredda på att icke kunna erhålla arbetstillfällen i salnma utsträck
ning som andra länder, där industrien arbetar under gynnsaminare förhållan
den. Om nu exempelvis de jämförelsevis starka organisationerna i de ger
manska länderna framtvinga strängare lagbestälnmelser och - vad som kanske
betyder ännu mer - strängare lagtillämpning med avseende å 8-timmarsdagen
än exempelvis vad som sker i de romanska länderna, komma dessa senare
att hava betydande fördelar. I de förstnänlnda kan arbetslösheten bliva per
manent.

I detta sammanhang kan jag anföra exempel på, huru svenska arbetare,
på grund av att de kommit långt med avseende å organisation, berövat sig
själva arbetstillfällen. Ett arbete hade blockerats aven arbetarorganisation i
England. Ett svenskt industriföretag skulle hava fått utföra det, men detta
hindrades av vederbörande fackförbund. Det gällde ett betydande antal ar
betare, son1 under den värsta arbetslösheten skulle hava hatt lnycket goda
utkomstmöjligheter l Det blockerande engelska fackförbundet torde icke hava
hjälpts därmed, ty det arbete, om vars utfö~ande här i Sverige fråga var, lär
hava utförts i andra länder (Frankrike, Italien, Spanien m. fl.).

v. Häradshövding F. Ihrfelt: Om n1an på frågan 0111 arbetstidens be
gränsning endast lägger sociala synpunkter, tror jag, att n1ånga klagande ljud
över 8-tin1marslagen skulle tystna. Tyvärr kan man icke göra det, ty frågan
är huvudsakligen av nationalekonomisk betydelse. Enligt mitt förmenande
duger det icke för oss att endast tänka på de sociala synpunkterna, hur be
hjärtansvärda de än må vara, ty det är uppenbart, att produktionen därigenom
alltför mycket försvåras. Då statsmakterna skola förlänga arbetstidslagen, vil
ket nog i allt väsentligt kommer att ske, är det därför en bjudande plikt för
dem att också vidtaga åtgärder i syfte att vår industri, som tynges av höga
skatter och arbetslöner, må få sina produkter ökade i pris, så att d"en kan
bära all den belastning, som nu vilar på den.

Det synes mig därför lämpligt, att Nationalekonolniska föreningen gör
ett uttalande i den riktning, att, därest statsmakterna komma att förlänga åtta
timmarslagen, de också samtidigt vidtaga åtgärder i syfte att den svenska in
dustt-ien skyddas mot en övermäktig utländsk konkurrens.

"Landsorganisationens sekreterare K. E. Johanson: Man har i olika san1
manhang framhållit faran av att vårt land slår in på sociala reformer i större
omfattning än våra konkurrenter. Inledaren framhöll dock, att det ingalunda
förhöll e sig så, att Sverige vore i täten, utan att vi befunne oss i mitten.
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Det är emellertid uppenbart, att arbetstidens förkortning har kommit till under
synnerligen svåra förhållanden för industrien och för staterna, då den sociala
nydaning, vartill åttatimmarsdagen otvivelaktigt är början, begynt tillämpas
efter världskrigets oerhörda påfrestning. Det är klart, att lagen i början måste
medföra rätt stora svårigheter, och det ligger också nära till hands att be
skylla den för saker, varför den icke är ansvarig. I varje fall kan man dock
ifrågasätta, huruvida åttatimmarslagen enbart är anledningen till våra ekono
miska svårigheter. Uppenbart är så icke fallet, ty svårigheterna bottna först .
och främst i kriget.

För arbetarklassen är åttatimmarsdagen emellertid ett socialt framsteg av
oerhört värde, ett framsteg, som arbetarna kämpat för under ett trettiotal' åL
När nu denna reform äntligen blivit genomförd, lnåste man förstå, att det för
arbetarna skulle kännas ytterst smärtsamt, om det sålunda vunna skulle gå
ifrån dem. På samma gång kan man naturligtvis också förstå de. ekonomiska
betänkligheter, som resas eITlot en. förkortning av arbetstiden. Jag tror dock,
att man måste räkna med denna förkortning såsom ett ofrånkomligt faktum.
Försök att åter tillämpa en längre arbetstid måste otvivelaktigt medföra en
mängd strider, och då man räknar med vilka vinster, som skulle kunna er
hållas genom en förlängning av arbetstiden, måste Ulan också taga med i be
räkningen .dessa arbetsstrider och de förlorade dagsverken, som de skulle
medföra.

En ärad talare ifrågasatte, huruvida den arbetsro, som utlovats såson1
en följd av åttatimn1arslagen, i verkligheten kommit till stånd. Ja, det kan
väl icke råda något tvivel om att åtminstone arbetskonflikter till följd av olika
meningar om arbetstidens längd hava i hög grad minskats. Visserligen in
träffade rätt on1fattande konflikter, då lagen infördes, men de föranleddes av
meningsskiljaktigheter rörande lönerna, och det var ju rätt naturligt, att lagens
första tillämpande skulle medföra en del slitningar.

Jag vill vidare erinra därom, att vi före lagens tillkomst i mycket stor
omfattning inom industrien hade den s. k. engelska arbetsveckan, så att ar
betstiden på lördagarna slutade kl. 2 eller tidigare. Ta vi bort lördagar och
söndagar, måste arbetstiden de första fem dagarna i veckan vara 8,5 timmar
för att hela arbetstiden per vecka skall bli 48 timmar. Den nuvarande lagen
medger en övertid av 30 timmar per kalendermånad och högst 200 timmar
per år. I trängande fall kan arbetsrådet medge ytterligare 120 timmar per
kalenderår. Socialstyrelsen föreslår nu, att antalet övertidstimmar per månad
skulle få ökas till 40. Har man nu 8,5 ordinarie arbetstimmar de första fen1
dagarna i veckan och tar övertid i anspråk med 30 timlnar i månaden, kom
mer man upp till en arbetstid av 9,86 timmar per dag, och skulle socialsty
relsens förslag antas av riksdagen, skulle denna tid ökas till 10,3 arbetstimmar
de fem första veckodagarna. Jag har därvid icke räknat med de 120 timmar,
som arbetsrådet under särskilda förhållanden kan medge. Resultatet blir alltså,
att vi, under förutsättning av att riksdagen bifaller socialstyrelsens förslag,
under fem månader av året skulle tillåta en arbetstid av 10,3 timmar per dag.
Att under sådana förhållanden påstå, att vi endast arbeta åtta timmar om
dagen, är uppenbarligen icke hållbart. Såsom inledaren också har påpekat, är
förhållandet emellertid, att arbetsgivarna ännu icke kommit underfund med
vilka möjligheter lagen ger. Det finns också exempel på att en arbetsgivare
hemställt om särskild utökning av arbetstiden, oaktat han ingalunda ut
nyttjat den övertid, som han enligt lagen har rättighet att taga ut.
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Inledaren franlhöll bl. a., att striden nlellan arbetare och arbetsgivare
om arbetstidens reglering skulle kunna leda till att man finge en arbetstidslag,
som vore ett skal utan kärna. Jag måste emellertid fråga, om det verkligen
förefinnes så stor anledning till klagomål mot lagen, då man under en så lång
tid av året som fem rnånader kan arbeta 10,3 timmar om dagen utan att söka
särskilt tillstånd av arbetsrådet. Alldeles samma klagomål, som man här hör
uttalas mot arbetstidslagen, återfinnas även i Frankrike, vilket land ju alltid,
då arbetstidens reglering här är föremål för diskussion, åberopas såsom ett
land, där arbetstidslagen är i princip godkänd men icke tillämpas. Jag har
läst en redogörelse av det franska metallindustriarbetarförbundets ordförande,
där han försvarar lagen med alldeles samma argument som vi måste göra, då
arbetsgivarna gå till anfall mot lagen.

Det torde nog ligga en mycket stor sanning i, att om vi objektivt kunde
finna, vad som verkligen gäller i de olika länderna, skulle vi komma till det
resultatet, att det icke för oss innebär någon större risk att bibehålla denna
lagstiftning. Det kan i verkligheten innebära mycket större fara att helt och
hållet upphäva lagen. I England, där man icke har någon lag om arbets
tidens begränsning, arbeta ändå 10 miljoner av landets I 2 miljoner industri
arbetare endast 44 a 48 timmar per vecka, och det är givet, att kravet på
arbetstidens begränsning icke är så trä~gande, då det stora flertalet arbetare
alltså redan har så pass kort arbetstid. Är emellertid så nu förhållandet, att
länder, som icke ha särskild arbetstidslagstiftning, ändå i huvudsak tillämpa
48-titnmarsveckan, är det klart, att ett land, som upphävde en redan införd
arbetstidslagstiftning, skulle komma att indragas i omfattande konflikter rörande
arbetstidens reglering, vilka konflikter uppenbart skulle medföra en avsevärd
förkortning av arbetstiden, tills man åter uppnått en stabilisering. En sådan
stabilisering har lagen just medfört, och arbetstidslagars samtidiga antagande i
flera länder har givit denna stabilisering internationell karaktär. Skulle nu
var och en på sitt håll försöka komma ifrån åttatinlmarslagstiftningen, skulle
det återigen uppstå allmän osäkerhet.

Det är också fullkomligt oriktigt att tro, att icke arbetarklassen i gemen
skulle med alla medel, som stå densamma till buds, söka försvara lagstiftningen.
Skulle man nu, sedan man åter börjat komma till lugna förhållanden, gå till anfall
mot den gåva, som arbetarna i arbetstidslagen erhållit för sina prestationer under
en exceptionellt svår tid, må man icke glömma, att utvecklingen går i pendel
slag, och att det icke är uteslutet, att, om man åter skulle komma i samma
förtvivlade belägenhet, det blir betydligt svårare att stimulera med sociala
reformer, ty har man en gång blivit lur'ad på konfekten, ställer man sig givet
vis mera tveksam till värdet av dylika utfästelser. Den utfästelsen är dock
given i fredsfördraget i Versailles, och den har bekräftats å Washingtonkon-
ferensen. '

Professor K. W'icksell: En ärad talare har här upplyst mig om, att
den nuvarande internationella handeln, endast är konkurrens och icke byte.
Jag förmodar, att talaren icke därmed vill säga, att man bara säljer och aldrig
köper. Talaren sade också, att erfarenheten visar, att ett land, som infört
åttatimmarsdagen, känner sin industri handicappad. Mycket sannolikt, men
det beror i så fall icke på att man arbetar kortare tid än i andra länder, utan
därpå, att man efter lagens införande arbetar kortare tid än man gjorde förut.
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Direktör E. W'. Paues: Jag skall icke här upptaga till behandling frå
gan om åttatimmarsdagens vara eller icke vara. Jag tror, att de skäl, som
kunna anföras för eller emot, äro i huvudsak de, som inledaren angivit. Jag
anser emellertid, att man icke borde försumma detta tillfälle att stryka under

'ett av de uttalanden, som inledaren gjorde, nämligen då han uttalade den för
hoppningen, att den på föredraget följande diskussionen skulle bliva opinions
bildande eller åtminstone inledningen till en opinion angående själva sakfrågan.
Åttatimmarslagen tillkom, kan man säga, så gott som inför lyckta dörrar, och
jag finner det vara en mycket klok åtgärd, att man nu försöker lossa de band,
som ha bundit diskussionen' i sakfrågan, och att man försöker i detalj se efter,
hur lagen har verkat. Man kan därför vara regeringen tacksam för att den
har anbefallt en utredning, men denna utredning har av helt naturliga skäl
icke nu kunnat avse annat än de stora huvuddragen och har icke gått in på
hur lagen verkat i de enskilda fallen. Detta är en brist, som framdeles får
avhjälpas. De svenska arbetsgivarna, för vilka jag är en representant, skola
säkert icke underlåta att i den mån, som näringslivet återgår till normala för
hållanden, samla de skilda erfarenheterna om lagens verkningar, fall för fall.

Kommer nu frågan om arbetstidslagen på tal mellan arbetsgivare och ar
betare, når man aldrig utöver detta »antingen - eller». Skulle man emellertid
lyckas få diskussionen i gång oC,h väcka en opinion i breda lager, hade man
därmed vunnit något, som vore av synnerligt värde för frågans lösning, och
det på ett sätt, som icke behövde sätta nationen i någon som helst gungning.
Många. arbetare resa nu ett fullkomligt oresonljgt hinder mot varje förändring
i arbetet och arbetstidens längd. En ärad talare har i det avseendet anfört
ett exempel från ett spinneri. Jag vill nämna ett annat. I<.ol1ektivavtalet
inom textilindustrien bestämmer, att om arbetsgivaren erhåller arbetsrådets till
stånd att utöka arbetstiden utöver vad lagen n1edger, äro arbetarna skyldiga
att arbeta denna tid. Det har emellertid rått mycken ovisshet, om man verk
ligen skulle kunna få denna del av avtalet infriat, om arbetsrådet medgåve
längre arbetstid, och det med rätta. Vid en viss fabrik dröjde det t. ex. icke
mindre än 14 dagar, innan man kunde få arbetarna att gå med på en dylik
av arbetsrådet medgiven ökning av arbetstiden. Flera sådana exempel kunna
för övrigt anföras.

Det skulle nu vara synnerligen önskvärt, om den opinionen kunde vinna
insteg bland allmänheten och arbetarna, att om det blivit genom offentlig myn
dighet fastslaget, att en viss utökning av arbetstiden icke innebär någon social
fara, motstånd mot en sådan ökning av arbetstiden icke skall resas. Härtill
kunna säkerligen de ledande på arbetarsidan i hög grad bidraga. Industrien
arbetar för närvarande under stora svårigheter, och det är självklart, att om
ett företag har så brådskande arbete, att det begärt och erhållit tillstånd till
ökad arbetstid, vill det icke gärna utsätta sig för strejk för att få denna ut
ökning av arbetstiden genomförd.

Direktör G. A. Styrman: Med anledning av herr Johansans yttrande o~

att det skulle väcka så stor opposition bland arbetarna, on1 man nu skulle gå
ifrån arbetstidslagen, vill jag påpeka, att arbetarnas opinion beror i första rum
met på deras ledare, och deras ledare torde väl nu i mycket stor utsträckning
hava kommit underfund med att denna lag icke i alla avseeuden är så bra,
som man från början trodde. Jag hänvisar i det avseendet endast till vad
inledaren' framhöll om den allmänna tendensen i världen. Ha arbetarnas le-
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dare mod att säga ifrån, att de icke längre finna det vara anledning att hålla
på arbetstidslagen såsom ett sakrament, så skola nog arbetarna inse detta.
Många enskilda arb.etare äro redan på det klara med, att lagen kan tåla vid
förändringar. Man får hoppas, att deras antal kommer att ökas, och att deras
ledare måtte i det fallet gå före. Det missnöje, som nlan här talat om, tror
jag därför icke man behöver ta så allvarligt.
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Föredrag hölls av Professor Nils Wohlin om

Krigsskadeståndsfrågan.

Herr ordförande, mina herrar!

Jag förutsätter inför detta auditoriuln faserna av skadeståndsfrågans
utveckling sedan Versailles-freden intill denna tidpunkt som bekanta och
övergår omedelbart till den aktuella situationen. I detta svåra och grann
laga ämne väntar sig ingen aven inledare i min ställning nya synpunkter,
men kravet på sträng objektivitet måste upprätthållas.

Ä ven från den mest neutrala ståndpunkt bör erkännas, att Frankrike
genom kriget bragts i allvarliga ekonomiska och statsfinansiella svårig
heter. Det har fått sina nordliga, industriellt mest utvecklade departe
ment skövlade på ett sätt, som torde sakna motsvarighet i nya"re historien.
Medborgareoffren i döda och invalider torde i förhållande till folkmängden
vara större i detta land än i något annat av de före detta krigförande.
Den statsfinansiella ställningen belyses av att statsskulden, som före kriget
var omkring 33 miljarder guldfrancs,I den 30 juni 1921 uppgick till ett

J Annuaire Statistique 1921. Statsskulden den l januari 1913 uppgives här till 33,336
miljoner francs.
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belopp av 308 miljarder pappersfrancs, varav 23 I miljarder inhemsk och
77 miljarder utländsk skuld.J: Den franska budgeten upptager för ränte
betalning härå under titeln »Credits ouverts ala dette publique» för finans
året I 92 I över I I och för finansåret I 922 närmare I 3 miljarder francs.
Härvid bör erinras om att räntebetalningar å den utländska skulden en
dast kunnat äga rum i ringa, om ens i någon omfattning. I)e förenämnda
ränteposterna utgöra omkring hälften av utgiftssidorna i »Budget general»
under respektive år. Härtill kommer den "av återuppbyggnadsarbetet i
de härjade departementen föranledda budgeten »pour les depenses re
couverabies», som slutar på en ungefär lika stor summa som Budget
generale och som står och faller med möjligheterna att upptaga inhemska
lån samt, framför allt, med möjligheterna att få in de beräknade tyska
skadeståndsbetalningarna. Hittills har Frankrike till vida övervägande
del självt fått finansiera återuppbyggnadsarbetet. Frankrikes ryska miljard-
ordringar från tiden före kriget äro å andra sidan minst sagt osäkra, .

och franska statens räntebetalningar å dessa hava, såvitt jag känner,. nu
mera upphört. Krigslånen till före detta allierade och andra kontinentala
stater uppgå visserligen till över 14 miljarder francs,2 men torde till större
delen vara fordringar på papperet. Bristen i den franska budgeten, som
uppgår till några miljarder francs, beräknas därtill komma att fortbestå
åtskilliga år framåt.

En följd av de starkt försämrade statsfinanserna och den stor':l ekono
miska krisen är att skattetrycket i Frankrike numera nått en betydande höjd.
Näst Förenta Staterna, efter Fordney-McCumber-tariffens ikraftträdande, samt
möjligen Spanien, torde Frankrike för närvarande vara världens mest hög
protektionistiska land. Till tullarna. komma acciser, stämpelskatter m. ffi., så
att omkring hälften av statsinkomsterna under de senaste åren hava utgjorts
av indirekta skatter och omsättningsskatter.4 Det är visserligen känt, med
vilken varsam hand alla franska finansministrar sedan gammalt handhaft den
direkta beskattningen. Den I augusti 1913 infördes emellertid även i Frank
rike en allmän inkomstskatt och den 15 juli 1914, alltså ett par veckor före

'krigets utbrott, stadfästades en mera genomförd progressiv »Impot general
sur le revenue» , som sedermera successivt skärpts genom inkomstskattela
garna" den 30 december 1916, den 29 juni 1918 och den 25 juni 1920. Jag

I Leage of Nations. Memorandum on Public Finance. Geneva 1922. Statsskulden den

30 juni 1921 uppgives här till 308,193.4 miljoner francs.
2 :Journalofficiel. Titre ler, Budget general. För år 1921 uppgives beloppet 11,248.3

och för 1922 12,647.2 miljoner francs.
3 Leage of Nations. Memorandum etc. Dessa lån uppgivas här den 30 juni 1921 hava

uppgått till 14,082 lniljoner francs.
<4 Av de beräknade skatteinkomsterna för finansåret 1922 utgjordes 49.8 %av indirekta

skatter och omsättningsskatter.
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har underkastat dessa författningar en undersökning och får anföra, att
även den direkta beskattningen i Frankrike numera är avsevärd, om ock
icke så hård för både de mindre, de medelstora och de större inkomsttagarna
som fallet är i Storbritannien. För de medelstora inkomsterna har skatten
sedan år 1914 ungefär fyrdubblats, och vid jämförelse med förhållandena
före kriget betyder naturligtvis införandet och skärpningen av inkomst
beskattningen i Frankrike en revolutionerande utveckling. Dock bör till- 
läggas, att de skattefri-a avdragen för skattskyldiga med minderåriga barn
eller andra personer, som de hava i sin vård, vid jämförelse med mot
svarande rättigheter i andra länders inkomstskatteförfattningar äro stora,
samt att det franska uppbördsväsendet är tungrott, med åtföljande rela-

-tivt höga belopp av restantier.
Sammanfattningsvis bör hållas i minnet, att Frankrike måhända är

medelklassens land före något annat land i världen. Det är tillika ett arbetets
och spararnas, ej minst de sluå spararnas land. Den franska nationen
är slutligen i god mening konservativ och genomträngd aven patriotism,
sedan man~åldrar tillbaka djupt rotfåstad långt ned inom de breda folk
lagren. När August Strindberg, som icke var någon vän av folkför
tryck, ämnade skriva en bred skildring av den europeiska lantbefolkningens
liv, så började han med en studie över de franska bönderna. Ernest
Perochon har i romanen »Nene» givit världen en djup och sann skild
rin g av den franska lantbefolkningens strävsamma tillvaro och herr E rik
Sj ö s t e d t, som bättre än de flesta svenskar levat sig in i det franska folk
livet, har i sitt arbete »Le secret de la sagesse fran~aise» klarlagt den
franska mentaliteten. För att bilden skall bli objektiv bör emellertid
tillfogas, att dessa folkegenskaper äro förenade med en viss, psykologiskt
naturlig nationalism samt med ett ekonomiskt sinne, som mindre än
den anglosaxiska folknaturen är böjt för utåtriktad produktiv verksamhet
och som möjligen mera är inriktat på nationalekonomi än på världs
ekonomi.

Av tidsskäl förbigående Italien, vars statsfinansiella läge i vissa
hänseenden liknar Frankrikes, får jag med några ord erinra om Storbri
tanniens och Förenta Staternas ställning.

Storbritannien och Dominions ledo även genom kriget förluster i
människoliv och material, men proportionsvis vida mindre än Frankrike.
Även England gjorde emellertid mycket stora ekonomiska offer. Den
engelska statsskulden var den 31 mars 1914 omkring f 700 miljonerI och
den 31 mars 1920 omkring f 7,900 miljoner. 2 Det är mera än en tio-

l The Statesman J s Yearbok. Aggregate Gross Liabilites, ending 3 I st March 1914,

.t 707,654,110.
2 The States1nan J s Yearbok 1921. Aggregate Gross Liabilites, ending 3 I st March

1920, ~ 7,878,607,166. - I Bruxelles-konferensen, Rapport Nr IV, Finances publiques, an
gives skulden den I jan. 1920 till ~ 7,882.0 miljoner.
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dubbling. I det av Nationernas förbunds ekonomiska sektion utarbetade,
i somras publicerade »Memorandum on Public Finance 1921» angives
Storbritanniens statsskuld den 3 I mars 1921 till et 7;623 miljoner, så
ledes någon minskning mot året förut. Budgeten eller »Final Balance
Sheet» för finansåret 1921-22 upptager en ränteutgift å denna stat.sskuld
på omkring et 371 miljoner,I vilket är närmare en tredjedel av den
sammanlagda utgiftsstaten. Som bekant ingår häri icke någon räntebe
talning å Storbritanniens lån hos Förenta Staterna, vilket lån uppgår till
närmare en milj ard et eller bortåt fem milj arder dollars. 2 Storbritan
niens sammanlagda lån hos utländska regeringar överstiger en miljard ~.3

Dess motsvarande fordringar uppgå visserligen till avsevärt större belopp
än denna summa,4 men en skillnad ligger däri, att fordringarna till större
delen icke kunna under beräknelig tid betalas.

Då England som bekant om icke helt, så dock väsentligen fasthållit
vid frihandelns grundsatser, så har den direkta beskattningen som följd
av kriget måst drivas avsevärt i höjden. Inkomstskattens »rate of tax
per et of taxable income» eller s. k. »normal rate» har ökats från I s.
2 d. under finansåret 1913-14 till 6 s. underfinansåret 1919-20 och de
därpå följande. Efter tablåerna i betänkandet av »Royal Commission on
the Income tax», bifogade budgetförslaget för finansåret 1920-21, har
jag räknat ut att inkomstskatten för gift skattskyldig med tre barn utan
inkomst av förmögenhet vid inkomstgränsen ~ 2,000 uppgår till ungefär
en femtedel av inkomsten. För taxeringsbara inkomster ovanom denna gräns
kommer som bekant till »Income tax» en »Supertax», som i likhet med
inkomstskatten är progressiv och som slutar med en »normal rate» av
6 s. De större inkomsterna bliva redan härigenom drygt beskattade, men
härtill kom under åren 191 5-20 den högst ansenliga »Excess Profits
Duty» eller krigskonjunkturskatten, vars betydelse belyses därav, att den
i budgetplanen 1920-21 beräknades 'giva et 220 miljoner, medan de båda
inkomstskatterna sammanlagt upptogos till ~ 386 miljoner. De van
liga industriarbetareinkomsterna äro mera tyngda av direkt beskattning än
i Frankrike, men å andra sidan mindre belastade av tunar och andra in
direkta skatter.

Oaktat vad nu anförts och trots den svårartade industriella depres
sionen och arbetslösheten framgår vid granskning, att även de senaste
årens engelska budgeter, ehuru präglade av abnorma tidsförhållanden,

I Financial Statement 1921-22. Total Consolidated Fund Services ~ 371,272,000.
:2 Leage oj' Nati{Jns. Memorandu1Jl etc. Foreign Debt to U. S. A. 31st March 1921 ~

966 '7 eller $ 4,7°4.6 miljoner.
3 Enligt förege källa ~ 1,161.6 miljoner; enligt Bruxelles-konj'erensen} Rapport Nr IV,

3 Ist March 1920 ~ 1,279.0 miljoner. .

" Enligt Leage oj' Nations. Mem,orandum etc. 3 I st March 192 I ~ 1,963.3.
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dock i motsats till de franska varit relativt fasta. Den av parlamentet
godkända budgeten för finansåret 1921-22 slutade på en summa av
et 1,2 17 miljoner, varvid beräknades ett mindre överskott. I Krigskonjunktur
skatten gav nu visserlig~n endast ~ 30 nliljoner i stället för beräknade
f- 120 miljoner, inkomstskatterna f- 399 miljoner i stället för f- 4 101/2

miljoner och bolagsskatten (Corporation Profis Tax) endast ~ 171/2 miljoner
i stället för beräknade ~ 30 miljoner. Det är ett deficit av f- I 15 mil
joner. Men å andra sidan gåvo tullarna, motorskatten och arvsskatten
något mera än som beräknats, och mot det faktiska underskottet, näm
ligen et 91.8 miljoner, kunde ställas besparingar på 81.3 miljoner. et 10
miljoners underskott i en budget på ~ 11/5 miljard kan icke under detta
särskilt kritiska finansår anses vara ett s to rt belopp. Budgeten slutligen
för finansåret 1922-23 uppgives kunna räkna med en inkomst av endast
~ 920-95° miljoner, men för uppnående av jämvikt hava enligt »Geddes
kommittens» förslag, enligt »ämbetsverkens förslag» och som följd av
levnadskostnadsindexens och i anslutning därtill avlöningsbeloppens sänk
ning sådana besparingar kunnat beräknas, att t. o. m. en viss överskotts
marginal förutses och diskussion uppstått om skattesatsernas sänkning.
Nyligen gjorde också England en ränteinbetalning till Förenta Staterna,
visserligen relativt obetydlig, men dock den första och hittills enda ränte
betalningen från något av gäldenärstaterna i Europa.

Icke sällan säges, att Förenta Staterna varit den enda segraren i
kriget. Ja, denna stora nation har ju praktiskt taget upprätthållit sin
guldvaluta och blivit Europas stora fordringsägare. Den I 5 november
192 I beräknades Staternas lån till europeiska stater med upplupna räntor
uppgå till omkring I 11/3 miljarder $,2 varav 4 2/3 miljarder voro lån till
Storbritannien. Den ekonomiska krisen har emellertid hårt drabbat jäm
väl Amerika, och Förenta Staternas inrikes statssskuld har även starkt
vuxit under kriget. År 1915 var densamma 3 lniljarder $3 och den 30
juni 1921 obetydligt under 24 miljarder. 4 Det är en åttadubbling. För
räntningen beräknades finansåret 1921-22 draga en kostnad av närmare
en miljard $.5 Av »Treasury certificates of indebtness», »War sawing
certificates» och »Victory notes» förfalla 31/2 milj arder till betalning under
innevarande finansår, d. v. s. före den l juli 1923, och även de rika
Staterna måste handla med stor omsorg för att infria dessa sina förplik
telser. Under tiden 16 oktober-15 december i höst ha av tillgängliga medel

I Enligt parlamentstrycket i original.

2 Leage of Nations. Memorandum etc. Loans to foreign governments Total obligations

on 15th Nov. 1921. 11,322.6 milj. $.
3 The States1nan J s Yearbook. National Debt on the Ist of July 19 15 3,057,836,873$.
4 Leage oj' Nations. Me1norandum etc. Total Gross Debt on the Ist of July 1921

23,976.5 milj. $.
5 Samma ställe; Charge for interest for the fiscal year 1921--22 estimated at 9757000,000 $.

10 - 22359. NationaJekon. Fören. Förh. I922.
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utbetalats omkring 100 tnilj oner $ förfallna »loan certificats», men den I 5
december förfalla till betalning omkring 871 miljoner $ 4 3/4 procentiga
»Victory Notes» samt omkring 420 miljoner $ »tax certificates», och de 2 50

miljoner $, som beräknats inflyta i inkomstskatt i december, förslå icke
till dessa utbetalningar. Därför utsläpptes den 16 oktober det 4 I/4 pro
centiga långfristiga obligationslånet på I/2 miljard $, det största lång
fristiga lånet efter kriget. Förenta Staterna ha visserligen genom »Revenue
Act» av i fjol upphävt sin krigskonjunkturskatt och reducerat skatte
skalan för tilläggsinkomstskatten (» Surtax rates»), och de skattefria avdragen
i inkomstskatteförfattningen äro anmärkningsvärt höga. Men den hög
protektionistiska Fordney-MacCumber-tariffen lär komma att öka levnadskost
naderna, sviterna av de stora lönekonflikterna vid järnvägarna och textilindu
strien äro nätt och jämnt övervunna och farmarebefolkningens köpkraft, varpå
det ekonomiska livets återhämtning mycket beror, är allt jämt försvagad.

Med risk att trötta har jag gjort vissa erinringar, som emellertid
böra beaktas vid bedömande av den interallierade skuldfrågans aktuella
läge. Balfour-noten i augusti fick, som känt är, ett kyligt mottagande
i Förenta Staterna. Den övervägande amerikanska opinionen ser saken
ungefär så, som en författare i septemberhäftet av »The American Review
of Reviews», I när denne påminner om att de amerikanska experterna i
Versaille föreslogo ett skadestånd, mindre än en tredj edel av det som
sedermera fixerades i Londonultimatum den 5 maj 1921, då han erinrar om
att Förenta Staterna icke gjort anspråk på några tyska kolonialländer
eller skadeståndsprestationer och då han, med rätt eller orätt, därom vill
jag icke tillåta mig uttala någon mening, i Balfour-noten ser en lösning,
mindre förenlig med Förenta Staternas intressen. En avskrivning eller en
väsentlig reduktion av Storbritanniens till närmare fem miljarder dollars
uppgående skuld till Förenta Staterna, göres här och på många ameri
kanska håll gällande, skulle innebära befrielse för Storbritannien från en
skuldbörda, som Storbritannien med sina ekonomiska resurser verkligen
skall kunna betala, medan Storbritanniens motsvarande avskrivningar
av sina fordringar på Frankrike, Belgien, Italien och andra kontinentala
stater icke skulle innebära någon verklig uppoffring, emedan dessa skulder
aldrig skola kunna betalas. Balfour-noten karakteriseras som det
sista försöket att förmå Förenta Staterna att avskriva sina »guldfordringar»
på Storbritannien mot det att England avskreve sina »pappersfordringar»
på de kontinentala staterna. Sedan nu detta försök misslyckats, menar
man inom vidsträckta kretsar i Amerika, bör Storbritannien avskriva utan
hänsyn till sina amerikanska skulder. Några röster hava höjts för att,
om Storbritannien ginge i spetsen med en sådan handling av eftergift,
så borde Förenta Staterna följa efter och efterskänka eller starkt reducera

I FRANK H. SIMONDS, Europe's Debt tangle and American Duty.
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sina likartade »pappersfordringar», enär de kontinentala gäldenärsstaternas
svåra statsfinansiella läge är uppenbart även för amerikanska ögon. Men
Förenta Staterna ha ingen ~oralisk plikt att efterskänka sina fordringar
på England, och Englands villighet att betala är förutsättningen för en
amerikansk »allround politic» för Europas räddning.

Den nuvarande republikanska regeringen synes anse Förenta Stater
nas intressen fordra att icke ens gå så långt som nu sagts. Mr Hoover,
som ju väl känner Centraleuropas läge, höll för några veckor sedan ett
tal i Toledo, som utförligt refererats i »Economist». Han betonade enligt
referatet, att de europeiska skulderna i verkligheten icke äro skulder till
den amerikanska regeringen utan till den amerikanske skatt~betalaren.

Förenta Staternas lån gåvos efter ivriga framställningar från låntagarnas
sida och under deras högtidliga löften att återbetala. Varj e statsskuld är
individuell för respektive land och äger intet sammanhang med andra
länders skulder. Det är icke tal om annat än att det föreligger en mora
lisk och kontraktsenlig förpliktelse att betala skulderna. Vägran att
erkänna dessa skulle undergräva hela den byggnad, varpå det internationella
förtroendet vilar (»\vould undermine the whole structur of International
good faith» ). Mr Hoover gjorde vissa beräkningar över skuldernas stor
lek i relation till respektive länders statsinkomster och tvivlade icke på
att Europa under skälig tid skall kunna betala i varor, dock utan en
varuflod av sådana dimensioner som skulle sätta den amerikanska industri
ens verksamhet· och dess arbetares utkomstmöjligheter i fara.

Det bör tilläggas, att Mr Hoover, utom att vara medlem av rege
ringen, är ledamot i den fem-mannakommission, SOlU är tillsatt jämlikt lag
den 9 sistlidne februari och som bär namnet »World War Foreign Debt
Commission». Denna världens för närvarande troligen mäktigaste kom
mission har fullmakt att fondera, konvertera samt prolongera betalnings
terminerna med avseende å alla främmande staters skulder och skuld
räntor till Förenta Staternas regering, Staternas krigs- och marindepartement
samt de båda intitutionerna »U. S. A:s Grain Corporation» och »Ameri
can Relief Administration», ävensom med avseende å alla sådana skulder,
som framdeles kunna uppstå och som äga sammanhang med värdskrig~t.

Emellertid står det i kommissionens instruktion, att betalningsterminerna
icke få utsträckas längre än till år 1947 samt att räntesatsen icke får sät
tas lägre än 4- 1/2procent och därjämte tillägges, att kommissionen skall
handla så som bäst synes överensstämma med F"'örenta Staternas intressen
(»as shall be deemed for the best interests ofU. S. A.»). Någon avskriv
ningsplan beträffande de interallierade skulderna kan sålunda icke biträdas
av Förenta Staterna utan genom ett kongressbeslut, som ändrar denna
instruktion och sannolikt även kommissionens sammansättning. Men kom
missionens ledamöter, utom ordföranden, som är »The Secretary of the

i~ - 22359
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Treasary», utses av presidenten efter råd och medgivande av senaten,
och det är en fråga, på vilken jag icke skall inlåta· mig, huruvida de
senaste valen kunna tänkas möjliggöra förändringar i kommissionens sam
mansättning och instruktion. I närvarande ögonblick ser det knappast
så ut, även om en förändrad hållning under den kommande tiden är tänk
bar. Den europeiska skadeståndsfrågans åtminstone provisoriska lösning
är emellertid trängande.

Det har måhända varit en något lång utläggning, men rätt allmänt
har ju ansetts, att Förenta· Staterna ha situationens nyckel. Skulle Sta
terna nu icke begagna sig av denna eller dröja därmed, så får man vända
blickarna tillbaka till det söndrade Europa. Mycket kan i nuvarande
stund icke med bestämdhet sägas om utsikterna för en interal1ierad skuld
avskrivning u tan Förenta Staternas medverkan. Som en vinst av den senaste
konferensen anföres från kretsar, som stödja den nuvarande franska ut
rikesledningen, att Bp.lfour-notens tanke är definitivt uppgiven, att frågan

.om de europeiska skulderna frånkopplats frågan om Englands skuld till
Förenta Staterna och att England nu ställt vissa uppoffringar i utsikt.
Bonar Law har emellertid, som dagens telegram meddela, varit mycket
försiktig och endast förklarat, att om möjlighet förefunnes till en fullständig
och definitiv lösning av hela skadeståndsfrågan, Storbritannien »vore
villigt att löpa en viss risk, så att det skulle betala Förenta Sta
terna mera än det erhölle från Tyskland och de allierade till
sammans». Han tillfogade därtill, »att det icke vore rättvist om en
överenskommelse träffades i sådan anda, att England ensamt bland alla
allierade länder faktiskt skulle betala skadestånd». Jag skall icke säga
mera om detta ämne, endast som en personlig uppfattning - den må
vara. riktig eller icke - anföra, att utsikterna för det interallierade skuld
problemets lösning dock, trots allt, synas mig hava ljusnat något litet
och därmed, som omedelbar konsekvens, utsikterna för en reduktion av det
tyska skadeståndet.

Motsättningen mellan engelsk och fransk uppfattning torde vara
större i vad det gäller- frågan om de s. k~ produktiva panterna. I den
ansedda tidskriften »Revue des deux Mondes » för den I 5 november har
en' författare fått införd en artikel om reparationsproblemet, r som är ett
intressant uttryck för de extremaste, men dock ganska utbredda franska
åskådningarna. Författaren vänder sig mot den framstående engelske bank·
chefen MacKennas uttalanden för någon tid sedan inför ett auditorium av
finansmän i New-York. Han sammanfattar sin uppfattning ungefär så:
»professorer och bankirer» - jag skall hålla inne med en reflexion i
anledning av denna sammanställning - hava i fyra år gjort gällande, att
Tyskland skall betala av sin nationalinkomst; »<de hava emellertid begått

I RAPHAEL-GEORGES LEVY, Le probleme des ~eparations.
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misstaget att icke förstå', att ett skattskyldigt land kan betala genom att
avstå en del av sin nationalförmögenhet». Ingen betvivlar Tysklands
produktiva kraft. Men när man förmenar, att Tyskland också måste
komma i sådan ställning, att det får en stadig positiv handelsbalans, och
därigenom en nationalinkomst att betala med, vilket är den vanligaste anglo~

saxiska uppfattningen, så är man enligt den franske författaren inne på oriktig
väg. Tysklands förmögenhet i form av jord, skogar, byggnader och järn
vägar, gruvor och fabriker etc. har kvar sitt reala värde och sitt värde som
hypotek, alldeles oavsett markvalutans förstörelse. Utgår man från tyska
beräkningar över Tysklands nationalförmögenhet i guldvaluta före kriget,
reducerar man beloppet n1ed I/JO som följd av förlusterna genom kriget
och antager man att exempelvis en fjärdedel av denna nationalförmögenhet
befinner sig i händerna på aktiebolag, så skulle en fjärdedel av denna
de tyska aktiebolagens förmögenhet kunna antingen avstås till, Frankrike
eller läggas som hypotek för ett internationellt lån och Frankrike skulle
härigenom, räknemässigt tvivelsutan .riktigt, omedelbart kunna få ut halva
nutidsvärdet av Londonultimatums båda obligationsserier A och B.
Liksom andra tillåter jag mig naturligtvis hava en mening om detta pro
jekt, vilken jag dock här saknar anledning uttala. Ej heller skall jag
yttra lnig om författaren har det rätta psykologiska sinnet för tyskt väsen,
när hån skriver, att en dylik lösning - för övrigt förordad även från andra
franska håll - skulle öppna »une perspective reglement amiable» och
medföra »un regime de collaboration pacifique» mellan de båda stora
kontinentalmakterna.

pet består både en gradskillnad och en artskillnad mellan denna
åskådning och den, till' vilken den officiella franska politiken numera synes
ansluta sig. Den rena konfiskationslinjen torde- vara övergiven, om den
nu överhuvud tidigare omfattats, och i stället synes villighet föreligga att
betrakta förpantningen av vissa tyska nationaltillgångar, som bekant främst
Rhur-området, som allenast en säkerhetsåtgärd såsom villkor för morato
rium. En allvarlig önskan förefinnes utan tvivel på officiellt franskt håll
att få det tyska finansväsendet sanerat och Tysklands ekonomiska rekon
struktion i övrigt så genolnförd, att skadeståndsbetalningar kunna fullgöras
utan förstörande av tyska realvärden. Men på en punkt sammanfalla de
extremare och moderatare franska opinionerna liksom förresten vitt utbredda
opinioner även i Storbritannien samt t. o. m. i Förenta Staterna. Det är,
att markvalutans förstörelse icke, eller i varje fall icke väsentligen, föran
letts av Tysklands hittills presterade skadeståndsbe~oppi kontanter och in
natura eller överhuvud av segermakternas politik vid och efter fredsslutet.

Då denna uppfattning är så utbredd och inflytelserik, får jag med några
ord sammanfatta skälen. Tyskland, säger man på dessa håll, har ju endast be
talat en bråkdel av vad t. o. m. de amerikanska experterna i Versailles ansågo
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skäligt och möjligt. Betalningarna ha uppgått till omkring 2 miljarder $ under
fyra 'år, därav mindre än 1/4 kontantbetalningar. Den tyska valutan kan
icke ha förstörts av landavträdelserna, som stå i överensstämmelse med
nationalitetsprinciperna. Produktionen av stenkol, Saar-området frånräknat,
var visserligen år 19 13 177 miljoner och år 1921 130 miljoner ton, d. v. s.
en minskning med 41 miljoner ton. Men produktionen av brunkol har
ökats från 87 till 123 miljoner ton och jämväl produktionen av stenkols
briketter, brunkolsbriketter och koks var år 192 I större än år 1913.

Den tyska industrien har arbetat för fullt under högtryck, medan arbets
lösheten inom England' och Förenta Staterna de gångna krisåren varit
oerhörd och även inom Frankrike betydande. De tyska makthavandena,
förklara en mängd franska och anglosaxiska skriftställare, hava med sedel
tryckarnas hjälp drivit en målmedveten inflationspolitik, utan att djupare
bekymra sig om följderna för den tyska medelklassen och i dubb~lt syfte
att reducera· Tyska rikets inrikes skuld till ett minimum och göra Tysk-

. land betalningsodugligt gentetnot dess fordringsägare. I Då man icke går
så långt, förklarar man i allt fall att inflationspolitiken varit en följd av
bristande förutseende och oförmåga att ändra den ekonomiska politiken
efter de nya förhållandena. Det tyska ekonomiska systemet gick före
kriget ut på att exploatera främmande marknader; genom inflationspoli
tiken har Tyskland efter kriget fortsatt samma politik. Arhetslönepro
blemet nu under krisåren, som av ansvarsmedvetna länder mötts .genom
arbetslöshetsunderstöd och ianspråktagande till det yttersta av natio
nernas skattekraft, har Tyskland mött genom att trycka sedlar, och på
samma sätt har det rnött skadeståndsproblelnet. Samtidigt med sin stats
finansiella debacle har Tyskland haft förmånen se sin ledande finans- och
industrivärld förtjäna enorma rikedomar, vilka utan hinder av de prak
tiskt verkningslösa kontroll författningarna mot kapitalexport bragts i
säkerhet utomlands för den tyska skattelagstiftningen. Endast de tyska
utomlandsförmögenheterna skulle mera än förslå till att göra kraftiga av
betalningar på skadeståndet.

Huru förhåller det sig nu i verkligheten med Tyskland? Det
behöver icke sägas, att även här måste man utan hänsyn till propagerade
opinioner i 'ena eller andra riktningen söka sanningen.

Det är sant, att Tyska riket icke har någon utländsk statsskuld vid
sidan av det genom fredstraktaten pålagda skadeståndet. Det är också
sant, att den inrikes statsskulden på över 300 miljarder riksmark genom
markfallet så sjunkit i realvärde, att den icke kommer att bereda ett ny
restaurerat Tyskland nämnvärda svårigheter. Såvitt jag kunnat utröna
är det jämväl riktigt, att högst betydande förmögenheter under de gångna,

I Jfr t. ex. YVES-GUYOT, Aberation germanophiles et devaluation du Mark (Journal des
economistes 15 oct. 1922.)
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från viss synpunkt sett lysande åren för den tyska industrien intjänats av
ett relativt litet antal tyska undersåtar. Avsevärda belopp härav hava
säkerligen, trots lagarna mot kapitalexport av den 2 I november 1918,

den 15 januari och 8 september 1919, den 14 januari, 28 september samt
24 december 1920, förflyttats utom landets gränser, vilket styrkes av
vittnesgilla tyskars utsago och av vissa kursstegringar å andra länders
valutor. Den tyska noten av den 10 december måste även indirekt anses
innebära ett erkännande av att kapitalutvandring förekommit. Men man
har inga siffermässiga hållpunkter för ett närmare bedömande av dessa
förmögenheters storlek och man får taga de i franska och anglosaxiska
publikationer förekommande beräkningarna med reservation. Arbetslönerna
för de stora, starkt organiserade fackförbunden hava i det närmaste, 0111

också icke fullt, följt den tyska partiprisindexens oerhörda stegring, ehuru
stegringen' i arbetslönerna städse kommit något efter i tiden, så att en
permanent känsla av osäkerhet måst uppstå. Det tyska lantbrukets ut
övare stå sig även någorlunda gott, vilket jag nyligen ur kompetentaste
källa erfarit.

Den direkta tyska beskattningen är ju på papperet enorm. För att
endast erinra om statsbeskattningen har man det starkt progressiva »riks
nödoffret» (»Gesetz tiber das Reichsnotopfer vom 3 I Dezember 1919)

med en tariff från 10 upp till 65 procent av den skattepliktiga förmögen
heten. Härtill kommer den s. k. »Kapitalertragsteuer» enligt lagen den
20 mars 1920, med ändringar den 20 december 192 I ; en objektskatt utgående
med 10 procent på avkastning av kapitalförmögenhet. Ytterligare beskat
tas förmögenhetstillväxten genom den s. k. »Kriegsabgabe vom Vermö
genszuwachse» enligt lag den 10 september 1919, med progressiv skatte
skala från 10 till 100 procent. Än vidare och, framför allt, tillkommer
inkomstskatten, enligt lag den 20 mars 1920, med ett flertal sedermera
vidtagna skärpningar. Den senaste tariffen den 20 december 192 I för
inkomster å 50,000 'mark och däröver stiger starkt progressivt från I 5
till 60 procent, och de speciella författningar, som reglera skatteuppbörden
med avseende å arbetslöner under 50,000 mark, utgå från 10 procent som
normalsats och äro genom föreskrifterna om skattemärken i arbetsböckerna
mera än i andra länder ägnade att förebygga uraktlåtenhet att betala skatt.
Även bolagsskatten (»Körperschaftssteuergesetz») av den 30 mars 1920 bör
ihågkommas. Sedan tillkommer den indirekta beskattningen, som ju också
är betydande. Jag erinrar om omsättningsskatten, kolskatten och raden
av andra konsumtionsskatter. Genom lagkomplexet den 8 sistlidne april
(den s. k. Wirthska skattekompromissen) inträda fr. o. ffi. nästa år ytter
ligare skärpningar i förmögenhetsskatten, bolagsbeskattningen, kapitalom
sättningsskatterna, varuomsättningsskatten, konsumtionsskatterna å öl, tänd
stickor, lysrnedel, mineralvatten, tobak och socker, än vidare i ffiotor-
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skatten, försäkringsskatten, spritbeskattningen m. m. samt höjningar aven
rad av tullar. Naturligtvis får man också erinra sig de starkt stegrade järn
vägstaxorna samt de ökade taxorna för telegram, telefon och postförsändelser.

Bemärkas bör emellertid, att de direkta skatternas tryck icke är
störst för den egendomslösa industriarbetareklassen. De lönestatistiska
uppgift~r, som Socialstyrelsen lyckats insamla från främmande länder, äro
visserligen anmärkningsvärt sporadiska. Det finnes emellertid i »Sociala med
delanden» några uppgifter om veckolönerna under andra kvartalet i årförhögre
kvalificerade arbetare inom byggnadsfacket, metallindustrien och typograf
yrket. Dessa veckolöner uppgingo ~agda tid på de dyr~re orterna till 900 a
1,000 Mk. Det gör 45,000 a 50,000 Mk per år. En sådan arbetare utan
förmögenhet träffas icke av andra direkta statsskatter än inkomstskatten, och
med tillämpning av skatteprocenten 10 %samt medgivna skattefria avdrag
för hustru, tre barn samt vissa andra utgifter och avgifter blir årsskatten för
en gift arbetare med sådan falnilj omkring 2,000 Mk eller 5 %. Sedan dess
har ju partiprisindexen flerdubblats, men arbetslönerna, som redan sagts,
likaså, och det direkta skattetrycket torde vara ungefär detsamma. Den i
välorganiserade och starka fackförbund organiserade arbetareklassen har icke
bragts i ett sådånt förtvivlat nödläge, vari den s. k. medelklassen, särskilt i
städerna, otvivelaktigt råkat. Självfallet är det desEa sistnämnda befolknings
grupper, med smärre förmögenheter, med pensioner och med löner, som
icke kunnat stegras i bredd med levnadskostnaderna, som stå vid under
gångens brant eller redan dukat under. En mängd kroppsarbetare inom hant
verk, smärre industrier och vid andra företag stå ock denna s. k. medelklass
tner eller mindre nära. Jag instämmer till fullo med dem som påpeka, att
.denna den kulturbärande tyska »megelklassens»" nödläge är en
världshistorisk tragedi. Inkomstskatteförordningen den 29 mars 1920

utvidgade begreppet »inkomst) till att omfatta, ej endast som tidigare, in
komster genom yrkesmässig verksamhet, utan även inkomster genom enstaka
försäljningsaffårer. Härigenom beskattades de inom den nödsatta medel
klassen ofta förekommande försäljningarna av lösöreföremål. Förordningen
den 24 mars 192 l mildrade återigen lagstiftningen på denna punkt, så att
blott s. k. spekulationsvister skulle beskattas. Genom författningen den
20 december 192 I medgåvos vissa lättnader för små räntetagare i avseende
å kapitalavkastningsskatten, likaledes i syfte att något minska skattelag
stiftningens tryck på de folklager, varom nu är fråga. I Men dessa smärre
författningsändringar hava haft jämförelsevis liten betydelse vid betrak
tande av medelklassens läge i stort. - Industri- och finansvärlden
befinner sig naturligtvis i ständig spänning, som följd av de häftiga pris-

l Beträffande dessa och andra frågor, jfr G. SCHANZ, Die Abänderungsgesetze vom

24 März, I I Juli und 20 Dez. 1921 zum Reichseinkommensteuergesetz vom 29 März 1920

(Finanzarchiv 1921).
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stegringarna å råvaror, markvalutans oberäknelighet samt de i tyngd och
antal växande skatterna. Men den har på senare tid i viss utsträckning
tillgripit utvägen att göra avslut i utländska högvärdiga valutor, vilket
system författningarna av den 2 februari (»Gesetz tiber den Verkehr mit
auslänclischen Zahlungsmitteln») och av den I 2 oktober innevarande år.
(» Verordnung gegen die Spekulation in auslänclischen Zahlungsmitteln»)
säkerligen icke skola kunna i tillnärmelsevis avsedd grad förhindra. Den·'
har dessutom, som nyss sagts, i troligen rätt stor omfattning undandragit
sig den direkta beskattningen och den har profiterat av markvalutans fall
under dessa för länder med högvärdigare valutor så svåra krisår. Tvångs
lånet enligt lagen den 20 juli 1922 (» Deutsches Reichsgesetz tiber die
Zwangsanleihe vom 20 Juli 1922») har ju ännu icke visat sina verkningar;
jag tror emellertid icke att det kommer att inbringa de beräknade 70 mil
jarderna Mk, främst därför att det icke i avsedd grad skall kunna träffa

. de större, för lånets framgång mest betydelsefulla förmögenheterna.
Jag tillät mig begagna orden, att den tyska beskattningen »på pap

peret» är enorm. Därmed syftade jag dels på kapitalistklassens och,
än tnera, den internationella spekulationsvärldens möjligheter at~ i viss
grad undkomma dess verkningar, dels på att· skatterna vid katastrofalt
fallande valuta naturligtvis till statsverket inbringa vida mindre belopp
än man beräknar vid skatteförfattningarnas utfärdande. Mellan debitering
och uppbörd förflyter - frånsett det särskilda systemet med beskattning
av arbetslöner - en så pass lång tid, att skattetryckets reala storlek för
producenterna av varor, t. ex. lantbefolkningen, avsevärt minskas. Först
i den· reviderade förmögenhetstillväxtskatt, som enligt lagarna den 8 april
d. å. skall träda i kraft fr. o. m. nästa års b9rjan, har man övergått till
principen, att vid den jämförelse mellan förmögenhet vid början och vid
slutet av skatteåret, som har till syfte att fastställa den beskattningsbara
förmögenhetstillväxten, hänsyn skall tagas till markens inre köp
kraft vid de båda tidpunkterna. Som det nu är, räcka de inflytande
skattebeloppen icke på långt när till för att fylla qe ständigt växande
hålen i statsbudgeten. . För den SOlTI minnes de gamla solida tyska riks
budgeterna är det nedslående att studera de nuvarande, ej endast reellt
men även formellt 'svaga, ja här och var nästan obegripliga» Reichshaus
haltspläne». Icke ens inom den ekonomiska sektionen av Nationernas
förbund i Geneve har man kunnat undvika misstag vid deras tolkning.
Expertkommissionen i Berlin i början av november anmärkte ju ävenledes
på både finanspolitiken, budgetens gestaltning samt, för att tillägga ännu
en liten sak, på den bristfälliga handelsstatistiken.

På' neutralt håll lär man icke böra betvivla de tyska regeringarnas
goda vilja att efterkomma skadeståndsavtalen. Jag tror att man på så
dant håll lugnt kan avvisa föreställningarna om en systematiskt bedriven
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inflationspolitik, som obekymrad om den kulturbärande tyska medelklas
sens läge söker skydda den tyska storkapitalismen, göra Tyskland betal
ningsodugligt och förbereda marken för en politisk revansch. Jag tror icke
på några sådana avsikter hos de parlamentariska regeringarna i Tyskland
eller hos den vida övervägande delen av den tyska riksdagen och den
tyska nationen~ Markvalutans katastrof är nog till icke ringa del, därom
torde man på neutralt håll böra ena sig, en följd av att Tyskland fick
en för hård fred. Att det skulle få en hård fred var naturligt, men
det fick en för hård fred. En stor industrination berövades plötsligt
för mycket av sina koltil1gångar och har dessa år fått arbeta med för
stora råvarusvårigheter, alltför kringskurna expansionsmöjligheter utom
lands - enligt dess gamla sätt att arbeta - samt en militärockupation,
som både kostat mycket pengar och utgjort ett kontinuerligt irritations
moment. Men jag har å andra sidan bibragts uppfattningen, att lednin
gen av Tysklands valutapolitik även efter kriget icke stått på den höjd,
som hade varit önskvärt, samt att ganska inflytelserika tyska kretsar varit
väl pass!va inför inflationsprocessens fortgång. Markkatastrofen har nog
till viss del haft även inre tyska orsaker. Man torde böra betrakta
dessa i samband med den bristande enighet mellan det demokratiska och
det storkapitalistiska Tyskland som ju nu, sedan den sista Londonkonferensen
från tysk synpunkt misslyckats, brutit ut i en lnera svårartad inre
politisk kris än måhända någonsin efter revolutionen. Det demokratiska
Tyskland, SOUl i det längsta sökt stödja »uppfyllelsepolitiken» och som
har många övertygade förespråkare för en rationell deflationspolitik, har
misslyckats i sina patriotiska strävanden till följd av själva naturen av
Versailles-freden, som det accepterat, till följd av det naturliga önskemålet
att rädda den tyska arbetareklassen från undergång genom att låta lö
nerna någorlunda följa levnadskostnaderna, vilket under rådande förhål
landen förmenats kräva sedelpressarnas anlitande, samt slutligen på grund
av det obestridligen förefintliga, ehuru tysta motstånd, som rests mot dess
politik från vissa grupper av inflytelserika storkapitalister. Dessa sistnämnda
hava icke haft .det offentliga ansvaret för Tysklands utrikespolitik, vare
sig att de icke velat hava detta ansvar eller icke fått tillfälle att åtaga
sig det -. därom vill jag icke uttala någon mening - och ingen kan
därför med bestämdhet säga om de hade lyckats eller skola lyckas bättre.
Jag vill påpeka, att denna åsikt, att markkatastrofen även haft inre tyska
orsaker och icke endast berott på de allierades politik synes, ehuru out-
talad, ligga innesluten även i finansexperternas ut1åtanden i novenlber.

Så till sist lösningen? Det interal1ierade skuldproblemet har jag
redan berört och därmed utsikterna för en revision av skadeståndet. Går
jag 'från i denna stund föreliggande fakta över till förhoppningarnas värld,
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må anföras ett uttalande av den framstående norske politikern h0jeste
retsassessor Hagerup-Bull, som förklarat sig tro att Storbritannien, i
anslutning till sina stolta traditioner, skall bringa det nödvändiga offret
för Europas sak. Men ä.ven om de interallierade skulderna tillsvidare
skulle stå kvar på papperet, och likaså skadeståndsbeloppet av de 132

miljarderna, på papperet, så finner man väl förr eller senare en kompro
miss. Det talas i dessa dagar om ett skadestånd på 50 miljarder, d. v. s.
om ett efterskänkande av obligationsserien C i Londonultimatum, från
fransk sida dock under förutsättning aven motsvarande minskning av
Englands fordringar på de övriga allierade. Jag fäster uppmärksamheten
på att förslaget icke går så långt ned SOIU Mr Keynes. Det försvårar
tvivelsutan situationen, att förtroendet till dennes välskrivna böcker och
intressanta men hypotetiska beräkningar över vad Tyskland kan betala
allvarligt rubbats ej endast i moderata engelska och franska kretsar men
även i Amerika. I detta objektivt refererande anförande kan det vara
tillåtet nämna, att orsaken härtill på många håll synes vara den politik,
som förts av Mr Lloyd George. Man erinrar även i Amerika om huru
denne blixtrande politiker först biträdde Versailles-freden och Londonulti
matum, för att sedermera kasta om och, som man uttrycker det, »ansluta
sig till Mr Keynes skola». En vidsträckt opinion i Amerika anser London
ultimatum verklighetsfrämmande, men det Keyneska beloppet för lågt och
beräknat utan vederbörlig hänsyn till Frankrikes livsintressen. Signore
N i ttis impulsiva, men något vårdslöst skrivna bok - nå riksdagsmän skriva
ofta vårdslöst - har icke det ledande Italiens öra. Förmodligen blir det
i alla händelser moratorium, med allierad kontroll över de tyska riksfinan
serna och med rättighet för Frankrike att, om det finner situationen så
kräva, antingen kontrollera eller ockupera Rhur. Möjligt är emellertid, att
Frankrike avstår från denna plan. Den tyska regeringens note av den 9
december, som ju i vissa delar byggde på expertutlåtandena i november,
har av de allierade enhälligt avvisats. Annat var ju icke heller att vänta,
eftersom tanken bland majoriteten av experte~na var att häva den franska
ockupationen och befria Tyskland från alla garantier. Det förtroende för
den tyska fin ans- och valutapolitiken, som redan för närvarande saknas
inom entente-länderna, skulle troligen, om alla garantier hävdes, bliva
ännu mindre, och därmed skulle även det förtroende komma att saknas,
som vore en nödvändig förutsättning för det av tyska regeringen före
slagna utländska. lånet, ja även förtroendet till den finanspolitik, som
skulle uppbringa det av tyska regeringen tänkta inrikes lånet i och för
markens stabilisering. Det är nu en gång så, att om förtroendet saknas
till en gäldenärs förmåga att arbeta sig upp, vare sig att gäldenärens
iråkade läge är förskyllt eller oförskyllt - det inverkar föga på saken 
så saknas också grundbetingelserna för en större kreditoperation för gäl-
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denärens bringande på fötter. Övergången till att göra avslut i utländska
högvärdiga valutor visar ju att inom rätt vida kretsar av den tyska in
dustriella och merkantila världen själv förtroendet för markvalutan starkt
minskats. Det är då icke förvånande, att förtroendet för densamma inom
främmande nationers försiktiga bankkretsar är ännu mindre. Det återstår
emellertid, trots vad nu anförts, en svag förhoppning om att den anglo
saxiska finansvärlden skall finna en framkomlig väg för det av Tyskland
åtrådda lånet.

Jag vill icke yttra mig, huruvida politikerna komma att försitta tiden
eller icke. Det praktiska livets män komma troligen i varje fall att ut
nyttja den. Man får icke överdriva betydelsen av ett avtal sådant som
det mellan tyska industriförbundet och gruppen Andre Weill, men detta
avtal tager uppenbarligen större hänsyn till de franska industriella intres
sena än avtalet Stinnes-Lubersac. Att Tyskland åter kommer att bli en
mäktig kontinentalnation är min säkra förvissning. Ett lands produktiva
krafter i människomaterial och nationaltillgångar förstöras icke, även om
dess penningväsen förstöres. Även om det skulle gå så olyckligt, att den
tyska marken icke skulle kunna stabiliseras - varom jag i denna stund
icke vågar en spådom - finnas utvägar att sanera det tyska folkhushållet.
Oerhörda lidanden måste det tyska folket troligen ytterligare utstå, män
niskor skola duka under i tusental och kulturen stagnera. Rasdugligheten,
har vår främste raspolitiker sagt mig, kommer dock icke att förstöras, ty
arvsmassan hos de rasbiologiskt dugligaste elementen bevaras. Det är en
förenkling av verkligheten, när många människor föreställa sig att den ena
stora kulturnationens politik är uteslutande egoistisk, ond och fördärvlig,
del?- andras uteslutande altruistisk, god och gagnelig. Det stora, arbetsamma
vackra Frankrike och det stora arbetsamma Tyskland skola säkert i fram
tiden finna en form för samarbete, och båda hava en stor framtid. För
den klagande pessimismen får icke finnas plats i dessa hårda tider. Ingen
nutida nation har förlorat tron på sig själv. Men vad tiden kräver är
icke revolutionsgestalter. Det mest ledsamma för sådana är icke att värl
den saknar förtroende för dem, utan att de äro så hjärtligt tråkiga. Genom
arbete och försakelse arbetade sig folken genom medeltidens svåra
århundraden fram till en lyckligare tid, och på samma vägar skola de
nu, efter det stora kriget, fortare än mången tror återvinna ekonomisk
och andlig hälsa.
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KOLMODIN, A., bankdirekt6r.
KORAEN, A., ombudsman.
KREUGER, 1., direktor.
KRUSENSTIERNA, F. VON, bankinspektor.
KUYLENSTIERNA, C. W. _D., byrachef.

LAGERBJELKE, J. G., greve, riksgaldsfull-
maktig.

LAGERCRANTZ, B., lojtnant.
LAGERCRANTZ, G., bankdirektor.
LAGERGREN, H., avdelningschef.

LAGERHEIM, A., f. d. generaldirektor.
LAMBERT-MEULLER, F., direktor.
LAMM, E., bankdirektor.
LAM:M, H., grosshandlare.
LANDEN, O. ·W., lan.dskamrer.
LANGBORG, E., bankosekreterare.
LARSSON, F. F., grosshanq.lare.
LAURIN, P. J. G., overdirektor.
LAURITZEN, H., bankdirektor.
LAVAL, G. DE, fil. kandidat.
LEHMAN, M" revisor.
LEIJONMARCK, G., assessor.
LENBERG, E. P., amanuenso
LEUFVEN, G., direktor.
LEWENHAUPT, G. E., greve, godsagare.
LILIENBERG, Ao, forste aktuarie.
LILIENBERG, N., justitieombudsman.
LILJA, C. Bo, bankdirektor.
LILJEBLAD, K. R., direktor.
LINCK, W"~ herr.
LINDAHL, A., advokat.
.LINDAHL, G.,. revi~or.
LINDBLAD, A., fiI. doktor.
LINDBLAD, E., agronom.
LINDER, E., fiI. licentiat.
LINDGREN; G., 16jtnant.
LINDH, H., bankdirektor.
LINDHOLM, C., bankdirektor.
LINDMAN, A., konteramiral.
LINDSTEDT, A., president.
LINDSTROM, Y., bankir.
LINSE, C. G., amanuens.
LINSE, R., ~ivilingenj6r}

LITHANDER, E., direktor.
LJUNGBERG, 0., kammarrattsrad.
LJUNGGREN, A. A., sekreterare.
LJUNGLUND, L., redaktor.
LOOSTROM, B., kanslisekreterareo
LOVEN, E., grosshandlare.
LOVEN, J., grosshandlare.
LOVEN, S. A., assuransdirektor.
LUNDBERG, F., direktor.
LUNDAHL, T., kammarskrivare.
LUNDBOH~1, Ho, fiI. doktor.
LUNDQVIST, Eo, direktorsassistent.
LUNDVIK, V,} handelsrad.
LUBECK, S., landshovding.
LOF, N. W., direktor.
LOFGREN, B., direktor.
LOWGREN, J. G. F., landskan1rer.
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MAL1f, P. L., stadskamrer.
MAL!\1STEN, MARGIT, froken.
MANNERHEIM, J., friherre.
MARCUS, M., fil. doktor.
MARIN,S., auditor.
MARTIN, B., attache.
MATERN, C. R. VON, bankdirektor.
MATHIASSON, N. P., direktor.
MATTON-SJOBERG, N., bankdirektor.
MATZ, 5., juris doktor.
MEURLING, C. H. F., major, borgarnld.
MOBERG, T. R., sekreterare.
MODIG, E., direktor.
MOLL, V., bankofullmaktig.
MORSSING, 1., advokat.
MaRK, A., f. d. bankkassor.
MaRNER, K. A. G., greve, landshovding.

NACHMANSON, J., bankdiiektor.
NANNESON, L., agronom.
NEHRMAN, A. W., bankdirektor.
NILSSON, N. 0., aktuarie.
NORBERG, R. E., bankofullmaktig.
NORDENFELT, P., ingenjor.
N ORDENSON, H., fil. doktor.
NORDGREN, 0., assuransdirektor.
N ORDLINDH, A., kanslinld.

. NORDLUND, E., kapten.
NORDSTROM, A., ingenjor.
N ORDWALL, B., finanssekreterare.
NORDWALL, H., kamrer.
NOREN, H. L., disponent.
NORRMAN, S., byradirektor.
NORSTROM, C., advokat.
NOTHIN, T., statsrad.
NYLANDER, E., direktor.
NYSTROM, B., t. f. byrachef.
NALSEN, F., direktor.

OHLIN, B., fil. licentiat.
OLROG, T., grosshandlare.
OLSSON, A. F. N., advoka1.
OLSSON, E. A. F., direktor.
OLSSON, K., fil. kandidat.
OSTERMAN, 1., kapten.

PALME, G., ombudsman.
P ALME, INGEGERD, amanuens.
PALME, L., ingenjor.
PALME, S. T., direktor, ledamot av styrelse1z.

PALMGREN, H., regeringsrad.
PALMQVIST, G., direktor.
PALMQVIST, G. R., aktuarie.
PAUES, E. V., direkt<;ir.
PHILIPSON, M., bankdirektor.
PHILIPSON, W., v. haradshovding.
PHRAGMEN, E., f. d. professor, direktor.
PLANTING-GYLLENBAGA, E. J. C., regerings-

rad.
PRINTZSKOLD, 0., riksmarskalk.
PRIPP, L., v. haradshovding.

RAASCHOU, T., bankdirektor.
RABE, P ..R., v. haradshovding.
RABENIUS, L., f. d. statssekreterare.
RAPPE, O. L., friherre, J?ankdirektor.
REGNSTRAND, J. 0., kamrer.
RETTIG, H., kanslirad.
REUTERSWARD, W., forste kanslisekreterare.
RIBBING, G., f. d. hovrattsrad.
RIBEN, K. A., v. haradshovding.

. ROBERG, T., konsul.
ROHTLIEB, C., forste kanslisekreterare.
Roos, A., haradshovding.

. ROOTH, 1., bankdirektor.
ROaTH, 0., direktor.
ROSMAN, H., fil. doktor.
ROSSANDER, C. A., 1. f. professor.
ROSWALL, A., riksgaldskommissarie.
ROTHSTEIN SAHLGREN, GRETA, fru all1a-

nuens.
RUBEN, G., bankir.
RYDBECK, 0., bankdirektor, ledalnot av

styrelsen.

SACHS, J., generalkonsul.
SAHLIN, M., landshovding.
SALANDER, N., banktjansteman.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SANNE, K., aktuarie.
SCHENKE, N., undervisningsrad.
SCHULTZ, H., direktor.
SCHULZENHEIM, H. VON, byrachef~

SCHUMACHER, G. W., kanslisekreterare.
SCHONMEYR, G., bankdirektor.
SEDERHOLM, G., go.dsagare.
SEHLBERG, N., hovrattsnotarie.
SETH, P. VON, justitierad.
SETTERGREN, G., v. auditor.
SETTERWALL, A., kapten.
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SILFVERSWARD, E., revisor.
SILLEN, 0., professor.
SILVERSTOLPE, G., fi1. doktor.
SJODAHL, J., grosshandlare.
SJOGREN, P. A., ingenjor.
SJOQUIST, J. B., direktor.
SJOSTEDT, C. H., bankdirektor.
SKOGH, S., amanuens.
SKOGMAN, K., friherre, expeditionschef.
SMERLING, G. W., v. haradshovding.
SMITH, 0., fil. doktor.
SMITH, W., byrainspektor.
SOHLMAN, H., direktor.

° SOMMARIN, E. F. K., professor.
SONNER, G., direktor.
STEFFENBURG, R., byrainspektor.
STERKY, C. E., krigsrad.

. STIEBEL, B., assuransdirektor.
STIERNSTEDT, W. G., friherre, sekreterare.
STJERNBER~, N. F., professor.
STOCKENBERG, J., byradirektor.
STOCKMAN, G., bankdirektor.
STOCKMAN, S., aktuarie.
STRANDBERG, G., bankir.
STRIDSBERG, E., byrachef.
STRIDSBERG, E., statssekreterare.
STALFORS, H., professor.
SWARTLING, J., bankdirektor.
SVEDBERG, C., grosshandlare.
SVEDBERG, O. J., direktor.
SVEDELIUS, A. G., f. d. landshovding.
SVENSSON, S., revisor.
SYDOW, HJ. VON, v. haradshovding.
SYDOW, O. VON, landshovding.
SODERBAUM, B., f. d. bankdirektor.
SODERBERG, G. W., bankdirektor.
SODERBERG, J. E., f. d. forste aktuarie.
SODERBERG, K. G., fil. doktor.
SODERBERG, O. A., direktor.
SODERBACK, F., direktor.
SODEREN, E., lojtnant.
SODERGREN, S., bankdirektor.
SODERLIND, G., byrachef.
SODERMARK, P. G., generaldirektor.

TAMM, C. G. A., friherre, f. d.overstathcUlare.
TAMM, H. S., bankdirektor.
TERSERUS, E., bankdirektor.
THEMPTANDER, H., generaltulldirektor.
THIEL, A., direktor.

THIEL, A. direktor.
THIEL, R., herr.
THORSTENSON, A. G., statskolnmissarie.
THYGESEN, J. C., kanslisekreterare.
THYGESEN, R, C., kanslisekreterare.
TIGERSCHIOLD, A., amanuens.
TIGERSCHIOLD, E., direktor.
TIGERSCHIOLD, H., f. d. kanslirad.
TILLBERG, E. W., bergsingenjor.
TILLBERG, !{., v. haradshovding.
TISELL, G., direktor.
TONDEN, A., byrachef.
TOREN, K., bankdirektor.
TRANCHELL, C. F., ingenjor.
TREFFENBERG, E., advokat.
TORNEBLADH, C., bankosekreterare, leda

11l0t av styrelse1z.

ULMGREN, C. A., bankdirektor.

VALENTIN, 1., direktor.

WACHTMEISTER, H. H:sON, greve, f. d.
generaldirektor ~

WADSTEIN, T., f. d. bankokomlnissarie.
W JERN, 0., vice auditor.
WAHLBERG, F. R., direktor.
WAHLGREN, H. R., t. f. revisor.
W AHLIN, C. A., kanslirad.
W ALDENSTROM, M., bankdirektor.
WALLENBERG, A., envoye.
WALLENBERG, G. 0., envoye.
WALLENBERG, J., bankdirektor.
WALLENBERG, K., bankdirektor.
WALLENBERG, M., v. haradshovding.
WALLENBERG, 0., kapten, direktor.
WALLENBERG, V., ingenjor.
WALLER, H., hovrattsrad.
WALLNER, J.o, aktuarie.
WALLROTH, K. A., myntdirektor.
WANBERG, T., kamrer.
WEINBoERG, E., godsagare.
WERNER, CH., direktor.
WESTERBERG, S., direktor.
WESTIN, K., bankdirektor.
WESTRING H. G., president.
WICHMAN, C. P. 0., bankdirektor.
WICKSELL, K., professor emeritus.
WID:€N, P. G., bankdirektor.
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WIDLUND, S.; revisor.
WIGERT, G. S., bankdirektor.
WIJKANDER, B., disponent.
WIJKMAN, A., landskamrer.
WIKANDER, E., disponent.
WIKSTROM, C., grosshandlare.
WILLGREN, C. G., taxeringskomlnissarie.
\VISTRAND, K. K:SON, sekreterare.
WOLLERT, B., notarie.
WRANGEL, H., generallojtnant.

ZETHELIUS, E. G., bankdirektor.
ZETHELIUS, F., overdirektor.
ZETTERLUND, C. R., kontorschef.
ZIELFELT, A., bankdirektor.

AKERLINDH, G., direktor.
AKERLUND, E., godsagare.

AKERI\1AN, J. G., juris kandidat.
AKERMAN, G. R. J., generalmajor, borgar

nld.
AMARK, !(., fiI. doktor, forste aktuarie, fdr-

enz"ngens sekreterare.
AQVIST, T., disponent.
ASTRAND, 1., fiI. kandidat.
ASTROM, A., docent.

OHLIN, E., hovrattsnotarie.
OHMAN J:OR, E., bankir.
ORNE, A., statsrad.
OSTBERG, G. F., fiI. doktor.
OSTBERG, J., f. d. kammarrattsrad.
OSTERBERG, B., bankdirektor.
OSTERBERG, S. E., byradirektor.
OSTERGREN. A., statskonsulent.
OSTRAND, D., byrachef.


