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Svensk
1914-1942
av B. Kragh. Skrifpenningpolitik
ter utgivna av Nationalekonomiska Foreningen i Skane IV, C. W. K.
Gleerup, Lund 1943. 39 sid.
Den foriindring i hela det ekonomiska livets struktur, som iiger rum i
Sverige - liksom f. o. i de fiesta andra industriliander - under 1930-talet
gialler ju framfor allt fSrhallandet mellan staten och det enskilda niiringslivet. Da denna fraiindring ytterst leder sitt ursprung fran de
viirldsekonomiska omviilvningar, som Viirldskriget gav upphov till, iir
det naturligt att en systematisk analys av den ekonomiska politikens
utveckling sedan 1914 kan vara mycket liirorik. Inte minst giiller detta
en analys av penningpolitikens utveckling. I Borje Kraghs oversikt
av den svenska penningpolitiken sedan 1914 ges en redogorelse, som pa
ett intressant satt klarliigger betydelsefulla f6rskjutningar i malsiittning
och medel inom penningpolitiken och som belyser den nya stallning i
forhallandet till ovrig ekonomisk politik, som penningpolitiken nu kommit att fa.
Fore Viirldskriget lades siirskild vikt vid valutans yttre stabilitet,
som man astadkom genom att uppriitthalla guldmyntfot. Under 1930talet kom man in pa tanken att genom ekonomisk-politiska ingrepp
direkt kontrollera och styra utvecklingen inom landet. Den forskjutning av bl. a. penningpolitikens syfte, som detta innebar, betydde ocksa,
papekar firf., att penningpolitikens karaktiir forandrades. Vid guldmyntfot voro penningpolitikens objekt och utformning relativt entydiga,
men nair guldmyntfoten 6verges, och man vill utnyttja penningpolitiken
for att mera effektivt befriimja den ekonomiska utvecklingen, intrader
oklarhet bade ifraga om penningpolitikens objekt och ifraga om dess
utformning. Det visar sig svart att haka fast vid nagon fixerad norm,
knuten till exempelvis allmainna prisnivans variationer. Man tvingas
stegvis att inordna penningpolitiken under statens allmiinna ekonomiska
politik och dess normer och medel, vilket inte alltid lyckas utan att motsaittningar uppsta. Hur denna forskjutning av mal och medel succesivt
sker under trycket av den ekonomiska utvecklingen, och hur saledes
penningpolitikens firut isolerade stiillning brytes, f6rsoker forf. utreda
i sin framstiillning, vars intresse framfor allt samlas kring 1930-talets
forsta ar. Penningpolitikens foraindrade stiillning belyses emellertid
ocksa av den diskussion, som utvecklades varen 1937 - en diskussion,
som pa ett larorikt saitt visar hur fSrutsittningarna for en viss penningpolitik snabbt kunna f6rskjutas pa grund av ett foriindrat ekonomiskt
liige och vilka svagheter, som alltid iro firknippade med generella och
en gang f6r alla fixerade normer och medel inom penningpolitiken. I ett sista avsnitt behandlar forf. penningpolitikens staillning sedan 1939
och redog6r f6r de aktuella fragorna, som nu i in hogre grad an tidigare
liro delfragor inom ramen for en speciell ekonomisk politik. Avslutningsvis beror forf. fragan om en internordisk kreditgivning i framtiden och
framhaller aimpligheten av att penningpolitiken i Sverige tar sikte pa
sambandet mellan de nordiska lainderna i stiillet for att ansluta sig till
andra konstellationer.
Forf. har for att kunna ge en kortfattad oversikt visserligen must
avsta ifran att ga djupare in pa problemen, men han har pA det hela
13-

43432.

Ekonomisk tidskrift 1943. N:r 2.

186

IlTTERATUR

taget lyckats ge en god bild av penningpolitikens utveckling under ett
ovanligt intressant skede av Sveriges ekonomiska historia. Da analysen
foljer vissa klara och konsekventa huvudtankegangar, som kunna forstas av envar, fyller oversikten utan tvivel en lucka i var ekonomiska
litteratur fSr en bredare laisekrets.
Erik Dahmnzn.

FINANSSTATISTIKENS

EFFEKTIVISERING

Betankande
effekfinansstatistikens
angaende
t i v is e r i n g, avgivet av 1940 ars finansstatistiksakkunniga.
Statens offentliga utredningar 1942: 48.
Den 6versikt av finansstatistikens utveckling under innevarande arhundrade och dess nuvarande tillstand, som ingar i ovan citerade betankande, visar, att vissa delar av denna statistik erhallit en fast planlaggning men att densamma i mycket stor utstriickning varit underkastad
av tillfalliga omstandigheter betingade firandringar. 1905 ars statistiska
kommitte lade upp en plan for finansstatistiken i dess helhet. Vid andra
tillfallen har det giillt att pa siirskilda avsnitt av det stora iimnesomradet fa till stand en regelbunden statistik. Dessa planer ha dock gatt om
intet eller icke forverkligats i den avsedda omfattningen. Redog6relsen
visar ocksa en brokig bild av finansstatistiska arbetsuppgifter i nutiden.
Vissa undersokningar ha upptagits och fullf6ljts under nagra ar for att
sedan ater nedliggas; i stor utstriickning har man hjilpt sig fram med
tillfalliga undersokningar. Nagon fast organisation for arbetet har icke
funnits. Forandringarna i arbetsuppgifterna ha sjiilvfallet betingats
av att nya problem dykt upp, vilka kravt statistisk belysning. Sett pa
lang sikt, har den finansstatistiska fragestallningen vidgats, samtidigt
som insikten om sambandet mellan offentlig och enskild ekonomi vuxit
och blivit en ledtrad vid handhavandet av finansforvaltningen.
I foreliggande betinkande gores ett nytt forsok till en planlaggning
av finansstatistikens arbetsomrade i dess helhet. Firs6ket har visserligen aktualiserats av behovet under nuvarande krisf6rhallanden av en
fortlopande analys av statens och kommunernas hushallning och dess
relation till den enskilda hushallningen. Men de i betankandet framlagda
forslagen syfta iven till att bilda stommen till en finansstatistik f6r en
langre tid framat. Det iir darvid icke fraga om att binda finansstatistiken i ett stelt system. I sa fall skulle man raka ut for faran att den
organiserade finansstatistiken efter hand koimme att syssla med problem
av 6vervigande historiskt intresse. Skiftningarna i samhallslivet f6rutsatta i stallet, att nya arbetsuppgifter skola kunna upptagas for finansstatistiken, liksom att undersokningar, som efter nuvarande firhallanden anses vara av vikt, kunna komma att framdeles bortfalla. De
sakkunniga ha dirf6r s6kt att med ledning av den historiska utvecklingen fixera vissa huvudformer inom finansstatistiken, omkring vilka
den vid varje tid aktuella statistiken kan naturligt grupperas.
Vid forslagens utformande har sjalvfallet lagts till grund den i nutida doktrin och praxis fixerade uppfattningen om den offentliga hus-

