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griinsat sig till att framfira allmanna dnskemal betriffande malsiittningen for en planekonomi. Beveridge gar daremot in pa den mycket
svarare fragan om hur sjiilva mekanismen skall fungera. Men Lipson
har ocksa vissa firetriden framf6r Beveridge; han ar icke lika ensidigt
som denne inriktad pa den fulla sysselsiittningen, och han framhiiver
starkare utrikeshandelns betydelse f6r England, diirvid citerande 1600talsekonomen Charles Davenants ord: >>Englandnever throve by trade
but while she was an universal merchant.>>
Pierre Guinchard.

SOCIALPOLITIK
ekonomiska
av CarSocialpolitikens
verkningar
sten Welinder. S. 0. U. 1945:14. Stockholm 1945. 113 s.
Fragan om den moderna socialpolitikens roll i den ekonomiska utvecklingen iir ovedersagligen ett utomordentligt betydelsefullt spSrsmal.
Sarskilt med tanke pa alla de planer om starkt utvidgad socialvard, som
for nairvarande halla pa att utarbetas inom ett flertal statliga kommitteer, maste det anses synnerligen onskvart att man soker klargora,
vilka ekonomiska verkningar en dylik utbyggnad kan komma att fa.
Hittills har man i meningsbrytningarna angaende de ekonomiska forutsiittningarna for planernas genomforande huvudsakligen rort sig med
allmiinna fraser och slagord utan att soka mera i detalj teoretiskt fora
i bevis hallbarheten av den ena eller andra standpunkten.
Uppgiften att soka utreda alla dessa sammanhang air givetvis svar.
Docenten Carsten Welinder har ej heller i den av honom pa offentligt
uppdrag verkstiillda utredningen om socialpolitikens ekonomiska verkningar gett sig ut for att klarlagga alla de problem, som kunna stiillas
i en dylik undersokning. Han har ocksa f6rsiktigtvis sasom underrubrik
till sin utredning satt >fragestiillningar och riktlinjer>?.
Utredningen kan uppdelas i fyra delar. Den forsta behandlar fragan
om socialpolitiken sasom samhallelig produktions- och kostnadsfaktor.
Har diskuteras huruvida socialpolitiken kan anses verka hiimmande pa
produktionen eller i ovrigt medfora nagra direkta eller indirekta kostnader for samhiillet. I den andra avdelningen diskuterar Welinder mSjligheterna att begagna socialpolitiken i konjunkturpolitiskt syfte. I den
tredje avdelningen overgar Welinder till att statistiskt undersoka den
hittillsvarande svenska socialpolitikens direkta betydelse f6r inkomstfordelningen. I det sista kapitlet diskuteras slutligen utsikterna att i
framtiden ytterligare utvidga socialpolitiken.
Welinder framhaller till en borjan att socialpolitiken, om den skall
kunna betraktas sasom en kostnad ur hela samhiillets synpunkt, maste
innebiira en inskriinkning i realinkomsten eller med andra ord en uppDenna uppoffring kan anoffring av en m6jlig behovstillfredsstillelse.
tingen utgoras av en nedskairning i den lopande konsumtionen eller
ock av en inskrankning i den eljest mojliga realkapitalbildningen, sa
att firutsattningarna
f6r en 6kad framtida behovstillfredsstiillelse
minskas.
Det framhalles att fSr samhallet i dess helhet en direkt kostnad upp12 -
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kommer endast i de fall, diir den administrativa apparat, som socialpolitiken kriiver, tar i ansprak produktionsfaktorer, som eljest skulle
kunnat sysselsiittas i inkomstbildande produktion. Som regel har emellertid detta argument icke spelat nagon storre roll i den hittillsvarande
diskussionen. I stallet har man tryckt pa de indirekta verkningarna av
socialpolitiken. Vad som man da niirmast tinkt pa iir att den av den
utbyggda socialpolitiken nodvandiggjorda hSgre beskattningen kan
verka hammande pa den ekonomiska expansionen.
Welinder behandlar har nirmast aktiebolagsbeskattningens inverkan
pa framatskridandet. Han papekar att de statliga socialutgifterna ar
1941 uppgingo till 240/0 av skatteinkomsterna. Hade alla socialpolitiska
utgifter namnda ar slopats skulle resultatet ha blivit att aktiebolagsbeskattningen kunnat sinkas fran 39 till 290/o av bolagens inkomster.
Welinder gar icke nirmare in pa fragan om aktiebolagsbeskattningens
expansionshammande effekt utan nSjer sig med att schematiskt referera
ett argument for och ett emot denna uppfattning. A ena sidan pekar
han pa att bolagsbeskattningen kan hamma startandet av nya foretag,
och a andra sidan framhalles, att dubbelbeskattningen uppmuntrar foretag att reservera sina vinstmedel. Visserligen utsager han ingenting
bestamt om sin egen asikt men av det faktum, att han i omedelbar anslutning till atergivandet av nyssnamnda bada argument papekar, att
skatteokningen under trettiotalet for bolagens del icke hindrat att industrien utbyggt sin kapacitet med over 50%/o,torde fa anses framga, att
han icke tillagger bolagsbeskattningen nagon siirskilt produktionshammande inverkan.
Betriffande bada de anforda argumenten kan emellertid framhallas,
att de i viss man kunna anses innefatta negativa moment i fraga om
forutsittningarna f6r nyinvesteringar. Det torde fa anses odisputabelt
att en hog beskattning i varje fall utgor ett aterhallande moment da det
giller att starta nya foretag. Men hirjimte torde nog tvanget att for
undvikande av dubbelbeskattning reservera vinstmedlen jiimvil det utgora ett handicap i fraga om de nystartade foretagens mojligheter att
skaffa riskvilligt kapital, medan de gamla, starkt konsoliderade bolagen genom vinstreserveringarna okat sina mojligheter att forhindra uppkomsten av nya konkurrentforetag.
Icke heller torde det vil vara mojligt att i forevarande hinseende
fran utvecklingen under 30-talet draga nagra bestiimda slutsatser
om aktiebolagsbeskattningens expansionshammande verkningar. Under
storre delen av 30-talet var aktiebolagsbeskattningen relativt mattfor en expansion inom nilig medan samtidigt firutsattningarna
ringslivet voro sallsynt gynnsamma. Och den eventuella expansionshammande effekten av en hog beskattning torde dessutom under alla
omstindigheter icke kunna avliisas annat in efter en ganska avsevard
tidsperiod. Ej heller naringslivets ganska livliga investeringsverksamhet under krigsperioden med dess hoga skatter torde kunna tillmitas
nagot bevisviirde i detta sammanhang, eftersom denna investeringsverksamhet varit betingad av alldeles sirskilda forhallanden, som bl. a.
inneburit ett eliminerande i stor utstrackning av konkurrensens pristryckande effekt och dirmed skapat mojligheter for ett overf6rande
pa varupriserna av beskattningens kostnadsokande verkningar. Slut-
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ligen bor man ej heller vid ett bed6mande av beskattningens aterverkan pa produktionen f6rbise att det sikerligen mera ir ovissheten om
den framtida beskattningens vixlingar an bolagsbeskattningens aktuella
hojd, som paverkar intresset f6r produktionsutvidgningar. Om en f6retagare kan basera sina kalkyler pa relativt sakra antaganden i fraga om
kostnaderna, bar han givetvis langt littare att bestamma sig fbr en
eventuell nyinvestering an om han maste rakna med ovisshet om en sa
betydande kostnadsfaktor som skatterna utgora. Om foretagaren kunde
rakna med stabila skatter f6r en lingre period framat, kan han foljaktligen antagas beredd att riskera sitt kapital vid en relativt hogre skatteniva an om han vid en lagre aktuell skatteniva maste kalkylera med
risk for betydande framtida skattestegringar, vilkas storlek icke kunna
beriknas.
I fraga om forhallandet mellan konjunkturpolitik och socialpolitik
framhaller Welinder att de socialpolitiska utgifterna som regel inte
kunna begagnas som ett sjilvstindigt konjunkturpolitiskt instrument.
Utmirkande for de socialpolitiska utgifterna ir att de i stor utstrackning avse att stimulera konsumtionen. Ett flertal av de socialpolitiska
utgifterna iro av den arten, att de svarligen lata sig vidgas och sammandragas alltefter konjunkturutvecklingen. Nagon mijlighet att pa
detta sitt variera exempelvis livsmedelssubventionerna eller fattigvarden torde knappast foreligga. Daremot kan socialpolitiken sa till vida
begagnas i konjunkturstimulerande syfte att man forlagger verkstalligheten av en beslutad utbyggnad av socialpolitiken just till lagkonjunkturen.
Vad sa betraffar investeringarna pa socialpolitikens omrade torde,
som Welinder framhaller, icke heller dessa - med undantag for bostadsbyggandet - kunna fa nagon stirre betydelse for konjunkturpolitikens
utformning. Bade for statens och kommunernas del ha hittills utgifterna
for t. ex. sjukhus, alderdomshem, pensionarshem etc. varit av mycket
underordnad betydelse. Av de statliga investeringarna i den allmanna
investeringsreserven pa 403 miljoner kronor kommer salunda ej mer an
omkring 7 miljoner kronor pa dylika socialpolitiska investeringar. For
kommunerna ar denna post visserligen storre, omkring 80 miljoner kronor, men den ar dock totalt sett en mycket liten del av de totala investeringarna i landet.
En speciell svarighet vad betraffar kommunerna ar att dessa som regel plagat koncentrera sina investeringar till hogkonjunkturer. Det
torde mSta betydande svarigheter att erna en andring harutinnan, ehuru
en samordning av de olika allmanna investeringarna uppenbarligen ar
ett mycket viktigt problem.
I bostadsbyggandet ager socialpolitiken sitt framsta konjunkturpolitiska instrument. Det har blivit allt klarare, att ett av de viktigaste
skalen till att depressionen i vart land under 30-talet blev sa pass lindrig
var var hoga byggnadsproduktion. Welinder papekar, att bostadsbyggandet aven sa till vida ar av betydelse, att den medfor en relativt liten
utokning av den icke rantabla offentliga upplaningen.
I den tredje, statistiska avdelningen soker Welinder berakna socialpolitikens inkomstoverflyttande effekt. Under 30-talet ha de totala kostnaderna for socialpolitiken stigit fran nara 250 ar 1930 till inemot 500
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for arbetsl6sa har emellermiljoner kronor ar 1939. Hjailpverksamheten
tid har icke betraktats sasom en socialutgift.
Ar 1941 lag siffran vid
nara 670 miljoner kronor och sedan dess har en ytterligare stegring agt
i socialutgifternarum. Stegringen
alltjimt bortses fran arbetsl6s- framgar ocksa darav, att de ar 1930 utgjorde 3 /o av nahetshjilpen
tionalinkomsten
medan motsvarande siffra ar 1939 var 4,3 O/o.
De av Welinder anforda siffrorna adagalagga vidare, att kostnaderna
i avseviird grad overflyttats
for socialpolitiken
fran kommunerna till
staten. Medan fSr kommunernas del under 30-talet den av socialutgifterna fororsakade utdebiteringen per skattekrona sjunkit fran 4,2 till 3,7
har for statens del siffran stigit fran 3,o till 6,5.
Welinder gSr ocksa ett fSrsSk att beriikna socialpolitikens
inkomstutemellertid godtyckligheten
i de
jiimnande effekt. Han understryker
valda normerna och framhaller, att avsikten endast iir att ge en mera
om socialpolitikens
netto for vissa inkomstklasser
allmnii forestillning
skulle ett slounder olika forutsiittningar.
Enligt hans berakningar
och en inotsvarande siinkning av den
pande av all statlig socialhjilp
medf6ra en reell standardforsiimring
direkta beskattningen
pa cirka
0-3000 kronor. Skulle man
330 miljoner kronor f6r inkomstkategorien
i stiallet sanka enbart omsiittningsskatten
bleve sankningen i de lagsta
standard 250 miljoner kronor. Skulle s&val den staliga
inkomstlagrens
som den kommunala socialpolitiken
slopas och reduktionen uteslutande
avse de direkta skatterna, skulle nettot komma att uppga till 480 miljoner kronor.
I det avslutande kapitlet framhaller Welinder, att den okade kapaunder kriget erhallit, skulle kunna becitet, som beskattningsapparaten
Storleken av denna
gagnas till att i framtiden utbygga socialpolitiken.
att uppratthalla
utbyggnad blir emellertid beroende pa mSjligheterna
och oforandrad
Vid en hog och jiimn sysselsiittning
full sysselsiittning.
inkomstniva beriknas ett budgetoverskott
pa omkring 500 miljoner kronor uppkomma. Utrymme for en kraftig utvidgning av socialpolitiken
skulle da salunda forefinnas, om man bibeholle krigstidens skattetryck.
komSkulle vi diiremot misslyckas i att uppratthalla full sysselsattning,
att
det formella utrymmet for en okad socialpolitik
mer visserligen
att benedga. Men i stallet uppkommer da fragan om mSjligheterna
i sysselsittningsskapande
syfte.
gagna socialpolitiken
Det forsta intrycket vid en genomlaisning av de tva forsta, mera teoretiska avsnitten av Welinders utredning ir att den kanske icke sa mycoch konjunkturteorien
som finanspolitiken
ket behandlar socialpolitiken
overhuvud taget. Welinder ir sjalv medveten harom och diskuterar pa
av att g6ra en bestimd avgrinsning
av
de forsta sidorna mojligheterna
Den vanliga grinsen mellan ekonomisk politik
begreppet socialpolitik.
i egentlig mening och socialpolitik brukar ju dragas sa, att den forra
och nationalinkomst
inedan den
har till uppgift att oka sysselsiittning
av nationalinkomsten.
Forsenare framst soker paverka fordelningen
fattaren kommer emellertid fram till att nagon egentlig gransdragning
mellan de bada omradena numera icke ar mojlig. Genom att socialpolitiken icke laingre uteslutande avser ren nodhjiilp utan ocksa utvidav de
gats till att omfatta atgarder for en mera generell forbittring
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siimst stallda befolkningsgruppernas stiillning sa kommer dess mal och
dess medel att bli sa gott som identiska med den ekonomiska politikens
i ivrigt. Av den senare framstallningen framgar ocksa tydligt, att Welinder anser att alla egenskaper som kunna tillaggas finanspolitiken
direkt bli tilliimpliga pa socialpolitiken. Varje finanspolitisk atgard
skulle med andra ord ha en socialpolitisk sida.
Man kan draga fram ett flertal exempel pa detta forhallande. Sjalv
niimner Welinder friimst bostadspolitiken, liksom ocksa tullar. Med den
vidstrackta definition som Welinder har, ar varje atgiird som syftar till
att astadkomma en konjunkturforbattring samtidigt en socialpolitisk
?atgard. Samma sammansmiiltning har enligt honom ocks&a gt rum mellan socialpolitiken och skattepolitiken. Den senare har, framhalles det,
mer och mer kommit att syfta till en omf6rdelning av inkomsterna.
Accepterar man uppfattningen om omojligheten av att draga nagon
bestiimd grins mellan den nuvarande utvidgade socialpolitiken och den
allmiinna ekonomiska politiken, kan man vid en redog6relse f6r socialpolitikens ekonomiska verkningar ga fram pa tva vagar. En viig vore
att enbart soka utreda de ekonomiska verkningarna av socialpolitik i
gammal bemiirkelse, d. v. s. fattigvard, socialforsikring o. s. v. En dylik undersokning hade emellertid givetvis blivit alltfor mager for att
motivera arbetet. Den andra viigen, den som Welinder fSljt, ar att sitta
likhetstecken mellan socialpolitik och finanspolitik. Fragestallningen
blir vad betriiffar de socialpolitiska utgifterna, som utgira det egentliga iimnet for utredningen, dels vilka verkningar, som dessa i och for
sig kunna tiinkas fa, dels vilken effekt som finansieringen av dessa utgifter har. Xven om man accepterar denna utgangspunkt synes man
dock kunna kritisera utredningens uppliggning pa en del vasentliga
punkter.
Vad forst betriffar de medel som ifragakomma for realisering av de
socialpolitiska malen torde den gjorda generaliseringen ha lett till att
vissa av socialpolitikens medel glomts bort i diskussionen. Nagra av
dessa bortglimda medel aro for ivrigt av den arten att de icke kunna
samtidigt betraktas sasom finanspolitiska. Om t. ex. staten vidtager atgiirder for bekiimpande av monopolistiska prissaittningar, torde dessa i
manga fall kunna betecknas sasom socialpolitiska. Om darigenom prissainkningar pa monopolprodukter ernas, blir resultatet onekligen en inkomstforskjutning till de lagre inkomstskiktens fordel. Dylika atgarder
kunna emellertid icke rubriceras sasom finanspolitiska, da staten icke
gjort nagot finanspolitiskt ingrepp vare sig genom okning av sina utgifter eller inkomster. (Att foljden kan bli en nedgang i skatteintakterna
fran berorda f6retag ar en annan sak.) Pa samma sitt f6rhaller det sig
med av staten vidtagna atgirder for standardisering av en viss produkt.
De priskontrollerade kladerna, som England under kriget gatt in for och
som man tydligen ocksa tiinker behalla under i varje fall den nairmaste
efterkrigstiden, medge ju for de ligre inkomstlagren storre mojligheter
att stegra sin konsumtion utan att staten i finanspolitisk mening gjort
nagot ingrepp. Ytterligare exempel kunna siikerligen anforas.
Den viktigaste anmiirkningen man kan gora mot utredningen galler
emellertid redogorelsen for socialpolitikens verkningar i olika hainseenden. Forst och framst saknar man en analys av inkomst- och form6gen-
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hetsutvecklingen under 30-talet och kriget. Med hainsyn till att socialpolitiken i sista hand syftar till en inkomstutjamning vore en dylik sammanstillning motiverad. Hir borde man da icke endast soka utreda den
vertikala inkomstutjamningen, alltsa mellan olika inkomstklasser, utan
ocksa den horisontella inkomstutjaimningen d. v. s. mellan medlemmar i
samma inkomstklass.
Da vidare socialpolitiken syftar till en inkomstutjiimning synes det
vara av vikt att soka utreda de ekonomiska verkningarna av denna inkomstutjamning pa sysselsiittning och produktion, och dai nirmast i vad
man en jaimnare inkomstfSrdelning kan antagas aterverka pa forutsittningarna f6r en fortsatt expansion. Detta problem har Welinder overhuvud taget icke tagit upp, trots att val detta borde varit en huvuduppgift i en utredning av har ifragavarande slag. Ett annat problem, som
skulle varit av intresse att fa belyst vore de internationella aspekterna
pa socialpolitiken, framst i vad man en utbyggnad av de sociala utgifterna kan antagas motverka den internationella arbetsfordelningen och
alltsa accentuera de autarkiska tendenserna.
Vad hirefter angar fragan om socialpolitikens inordning i konjunkturpolitiken borde utredningen hiirom kunnat utbyggas i olika avseenden. Firutom de skil for en socialpolitisk atgard, som ur rent finanspolitisk synpunkt kunna andragas for socialpolitikens utnyttjande som
konjunkturpolitiskt hjalpmedel, kan man peka pa tva ytterligare faktorer som gora att socialpolitiken kan bidraga till att uppratthalla full
sysselsiittning. Bada skiilen har Welinder endast i forbigaende omnimnt.
Det forsta ir att socialpolitiken pa grund av sin inkomstutjamnande
effekt paverkar samhallets sparkvot i sinkande riktning, varfor den
kan verka stabiliserande pa konsumtionen och dirmed underlatta de
strivandena. Visserligen torde det knappast
sysselsattningspolitiska
vara motiverat att i en utredning av har ifragavarande slag draga upp
hela diskussionen om stagnationsteorien. Men det forefaller dock somr
om denna viktiga fraga borde fatt en utforligare behandling an ett
kort omnamnande. Den andra aspekten pa socialpolitiken som konjunkturpolitiskt hjalpmedel, som bort narmare belysas, ar det fSrhallandet
att socialpolitiken - liksom givetvis iven ibland finanspolitiken - i
stor utstrickning leder till en mer eller mindre markerad >socialisering>>
av efterfragan. Socialpolitiken innebir med andra ord att konsumenternas fria konsumtionsval i viss utstrickning upphaves. Detta framgar exempelvis mycket klart i fraga om den planerade bostadspolitiken
hir i Sverige. Planeringskommissionen har i sitt sysselsittningsbetankande understrukit vikten av att bostadsproduktionen halles pa en hog
och jiimn niva efter kriget. Detta betyder emellertid pa grund av befolkningsstagnationen att medborgarna tvingas att taga ut en del av
valstandsstegringen i form av frbiittrade bostider. Samma ar forhallandet med livsmedelssubventionerna. Denna mojlighet att styra efterfragan maste naturligtvis underlitta stravandena att uppna full sysselsattning.
Tore Browaldh.

