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KONJUNKTURPROBLEM

Det
svenska
konjunkturkiinslignaringslivets
h e t av Erik Lundberg. Meddelanden fran Konjunkturinstitutet,
B: 5, 1945.

ser.

Konjunkturinstitutets utredning rorande det svenska niiringslivets
konjunkturkanslighet inledes med en kort 6versikt av de internationella
ekonomiska konjunkturerna mellan de bada virldskrigen. Diirefter analyseras den svenska utvecklingen i tre olika avsnitt, berorande i tur
och ordning den allmanna langsiktsutvecklingen, d. v. s. niirmast vissa
strukturella fraiindringar, som ha avgorande betydelse for niiringslivets >>konjunkturreaktion>>,
de faktiska konjunkturrorelserna och slutligen orsakerna till dessa konjunkturrorelser. Som avslutning belyses
arten och storleksordningen av de konjunkturrisker, som man maste
riikna med for efterkrigstiden. iHarvid bli erfarenheterna fran mellankrigsperioden givetvis av betydelse, aiven om den grad av konjunkturkanslighet, som framtratt under denna period, till en del betingats av
sadana speciella forhallanden, som icke utan vidare kunna viintas aterkomma efter kriget.
De forsta avsnitten rorande den svenska utvecklingen inledes med en
jiimforelse mellan den industriella produktionsutvecklingen i Sverige
och en rad andra lander. Den svenska produktionsokningen framstar
sasom exceptionellt god. Aven om ett antal olika ainder kunna uppvisa
en med Sverige jamfirbar produktionsskning under antingen 1920-talet
eller 1930-talet, sa ar det endast ett fatal lander, som visa ett innu battre
resultat for hela mellankrigsperioden in Sverige. Sverige kom efter
forra virldskrigets slut att inpassas relativt harmoniskt i den internationella arbetsfardelningen. Utrikeshandeln utvecklades synnerligen
gynnsamt och det f6rmanliga bytesfarhallande gentemot utlandet, som
uppkom tack vare att de svenska importpriserna mestadels sjonko mera
an exportpriserna, medforde firbittrade betingelser f6r okat vilstand.
Aven forutsiittningarna for den ekonomiska utvecklingen inom landet
voro oftast goda bl. a. pa byggnadsverksamhetens och transportvisendets omrade. Emellertid var utvecklingen otvivelaktigt ganska olikartad
pa olika omraden och viilstandsokningen var darfor icke jaimnt fordelad.
Salunda framhalles att jordbrukets nettoinkomster icke visade nagon
uppgang liksom knappast heller skogsbrukets. Det fanns vidare en del
industrigrenar (t. ex. stenindustrien), som foretedde en firhallandevis
svag konjunkturutveckling. Denna ganska ojiimna inkomstutveckling
mellan olika niirings- och industrigrenar var niirmast en foljd av foriindringarna i de internationella konkurrensforhallandena. - Utvecklingstendenserna under 1930-talet voro i manga hanseenden helt annorlunda an under 1920-talet. Medan den svenska exporten i slutet av 1930talet lag endast helt obetydligt hogre in i slutet av 1920-talet, hade den
industriella produktionen kunnat hijas hogst betydligt. Vidare hade en
forskjutning i importens sammansattning fran fhrdigvaror till ravaror
och brinslen agt rum i samband med den kraftiga expansionen av den
hemmamarknadsbetonade fardigvaruindustrien. Av intresse ar vidare
att notera att valstandshojningen under 1930-talet - sedan depressionen
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overvunnits - var betydligt jimnare fordelad pa olika samhallsgrupper
an under 1920-talet. Icke endast industriarbetarna utan ocksa jordbruket
och skogsbruket och dess arbetare hade goda konjunkturer. Avslutningsvis firsSker forf. bedoma huruvida levnadsstandardens faktiska
hojning var stirst under 1920-talet eller 1930-talet. Harvid bygger han
pa en jimforelse mellan stegringstakten per ar i den >>realanationalinkomsten> mellan a ena sidan 1923 (eller 1924) och 1929, a andra sidan
1929 och 1938 (eller 1939). Resultatet, som framlagges i mycket forsiktiga
ordalag, blir att stegringstakten under 1920-talet samtidigt som den var
relativt ojiimn, totalt sett var nagot snabbare an under 1930-talet.
I avsnittet om konjunkturrSrelserna papekas inledningsvis, att redan
ett upphorande av produktionsokningen i borjan av 30-talet betydde en
arbetsloshet motsvarande befolkningstillskottet i de arbetsfora aldrarna
och att sjilva stagnationen i produktionsutvecklingen dirfor kan forklara en okning av arbetslosheten med 60-80 000 personer under perioden
1929-1932. Vidare framhalles, att rationaliseringen suceessivt fristiillde
arbetskraft. En mycket stor del av den arbetsloshet, som forelag 1933,
kan dirfor forklaras enbart med hiinvisning till dessa faktorer, d. v. s.
utan att man behover hanvisa till en absolut nedgang i produktionen
eller till en >>circulusvitiosus>>-proeess. - Diirefter gar forf. in pa variationerna i utrikeshandeln samt pa investeringarna oeh konsumtionen
inom landet. Den forsta signalen till varje betydande forsamring av
konjunkturerna har alltid kommit via marknaderna fSr vara stora exportvaror. Aven vid konjunkturomslaget uppat 1932-33 var exporten
ledande. Vidare har dess variationer alltid varit kraftigare an totala
produktionens. En jaimforelse mellan variationerna i exporten och den
inhemska investeringsverksamheten
samt konsumtionsvaruproduktionen visar oeksa att stabiliteten ar avgjort storst i de bada senare faktorerna. Slutsatsen blir saledes att exporten varit den konjunkturkiinsligaste faktorn och vidare att det svenska niringslivet icke visat nagon
tendens att falla in i en depressionsspiral, sasom fallet varit sirskilt
med det amerikanska naringslivet under mellankrigsperioden.
I det tredje avsnittet, som behandlar orsakerna till den tidigare belysta
konjunkturkiinsligheten, analyseras systematiskt exportens konjunkturkinslighet - dar vikt framfir allt lagges vid att exporten air sa starkt
koncentrerad till vissa stora, konjunkturkinsliga industriliinder -, vidare verkningarna pa inkomstbildningen av fluktuationer i exporten och
investeringarna samt slutligen konsumtionens och konsumtionsvaruproduktionens stillning i konjunkturforloppet. Hela denna analys utmynnar i slutsatsen att exportens variationer haft en kausalt utslagsgivande betydelse for de faktiska konjunktursviingningarna icke bara
direkt utan ocksa indirekt via sin verkan pa den inhemska investeringsverksamheten. Investeringarnas variationer synas i hog grad direkt
eller indirekt betingade av exportens variationer och endast i relativt
ringa grad sammanhainga med rent interna forandringar i niiringslivet.
Vidare konstateras att en konjunkturbestammande roll endast i mycket
begriinsad utstrackning kan tillskrivas konsumtionen och konsumtionsvaruproduktionen. Det iir saledes framfor allt exporten och investeringarna som utgora de strategiska orsakerna till det svenska niiringslivets
konjunkturkiinslighet.
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Den diskussion angaende bestiimningsfaktorerna for full sysselsittning
under de narmaste efterkrigsaren, som avslutar rapporten, kan kortast
sagas ga ut pa att visa, vilken inhemsk investeringsverksamhet som maste
uppehallas vid export av skiftande storlek for att >full sysselsattning>
skall kunna uppnas och omvaint, vilken storlek exporten maste ha vid olika
stor investeringsverksamhet fSr uppnaendet av samma mal. Om, for att
niimna ett exempel, exporten vid slutet av 1940-talet ligger vid samma
niva (volym) som 1939,sa maste den inhemska investeringsverksamheten
- under vissa gjorda antaganden, framfor allt om oforaindrad sparkvot - ligga pa 50 %/o
hogre niva in 1939 for att full sysselsattning skall
uppnas. Darefter berores i korthet utsikterna fSr en stegring av investeringsverksamheten pa olika omraden. Vidare understrykes och diskuteras en rad reservationer, som betingas av premissernas osakerhet. Fragan galler hir nairmast i vad man sadana faktorer som befolkningsutvecklingen, sparkvotens variationer, den handelspolitiska faktorn, produktivitetens utveckling o. s. v. kunna tinkas modifiera eller fSorndra
kalkylen. I allmanhet kan saigas, att denna diskussion knappast mildrar
det intryck av framtidsproblemens betydande storleksordning och svarighetsgrad, som man far genom ifragavarande kalkyl. Till sist framhalles, att kalkylen givetvis icke har prognostiskt varde utan utgor ett
rakneexempel, som kan tjiina som en tankestaillare genom att ange vissa
allminna betingelser for konjunkturutvecklingen efter kriget.
Den framstiillning av det svenska naringslivets konjunkturkiinslighet
och diirmed sammanhangande problem, som kunnat refereras endast i
yttersta korthet, har givetvis ett betydande intresse bland annat ur
praktisk politisk synpunkt. Det behover endast erinras om att den klargor faran av att utan vidare siitta likhetstecken mellan det svenska konjunkturfenomenet och manga andra landers och att applicera utlindska
konjunkturpolitiska lairor pa svenska problem. Vidare bSr det papekas,
att man hiir har en lattillganglig, koncentrerad framstillning av empiriska data, som fyller en nyttig uppgift i manga sammanhang. Att a
andra sidan sjalva fragestillningen och metoden har sin givna begransning ar uppenbart, vilket forf. sjalv starkt framhaller. Man noterar
med tillfredsstallelse, att det mycket ofta uttryckligen varnas fSr alltfor langtgaende slutsatser. Man g6r det icke minst darfor att det tyvirr
ingalunda alltid ar regel bland teoretici att man reserverar sig pa
detta sitt i samband med teoretiska analyser i totala kategorier eller
att man tar tillracklig hansyn till kalkylernas begrinsning i diskussionen av praktisk-politiska problem. Skulle nagot tillaggas pa denna
punkt skulle det vara, att man kunde ha onskat att de viktiga reservationerna gjorts redan i bSrjan i stallet for i slutet (sid. 58). Det skulle
kanske haft sina fordelar, om man i sa fall inordnat dem i en inledande
principiell diskussion angaende hela problemstallningens art. Man
kunde da fran b6rjan ha fatt klargjort rackvidden och betydelsen av
kalkylen i totala kategorier i forhallande till en kausal analys av mera
ingaende slag, vilken kan belysa en mangfald problem, som fSrf. sjalv
lamnar exempel pa, nir han talar om >>andraorsaker till konjunkturvariationer>, men som icke alls kunna ens tangeras i den mekaniska
totalanalysen.
Utredningens sakliga innehall, som genomgaende ar relativt lattill-
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gangligt, ivensom slutsatserna inbjuda naturligtvis i manga fall till
diskussion. Endast ett par saker av principiell betydelse kunna emellertid hir berbras.
Till en borjan kan det vara skil att siitta fragetecken i kanten for berakningen av >totala importvolymenw. Det kan ifragasattas, huruvida
ett sadant begrepp har nagot storre intresse, da de verkligt anmarkningsvarda dragen i importutvecklingen under 1930-talet gillde strukturella f6rskjutningar i importens sammansdttning. Belysande fSr osakerheten i berakningen ar att man far ett betydligt h6gre volymindex
for ar 1938 (140 i stiillet for 125; 1929= 100), om man for 30-talet anvander
samma berikningsmetod som forf. sjiilv anviant for 20-talet.1 Om man f. o.
reducerar totala importvardet med en allman importprisindex, sa far man
en betydligt ldgre indexsiffra an 125. Det ar saledes ingalunda fraga
om nagra smarre skiljaktigheter i resultaten. Det ir med tanke harpa
och pa den teoretiska svagheten i begreppet >total importvolym>> som
man fragar sig, om det icke hade varit naturligare att i forsta hand
tala om totala importvardet for att sedan - i den man det kan visa sig
ha ndgon relevant mening, vilket naturligtvis ibland kan vara fallet eventuellt foga anmarkningar angaende volymfraindringar. - Gentemot begreppet ?total exportvolym>> kunna naturligtvis analoga invandningar goras. I realiteten ha dessa emellertid ej lika stor betydelse, da
exportens sammansattning ej ar sa heterogen eller fran tid till annan sa
skiftande som importens.
Vidare har man anledning till skepsis gentemot det resultat, som f6rf.
kommer till angaende den olika framstegstakten under 30-talet i forhallande till 20-talet. Forf. reserverar sig sjilv ganska starkt for periodindelningens godtycklighet och medger, att detta mojligen >medf6r narelativt sett - av stegringstakten under 20-talet>.
gon overskattningTill detta skulle man framfor allt vilja foga den anmarkningen, att
valet av bas- och slutar paverkar slutsatserna pa ett mera avg6rande
satt in vad f6rfattaren synes f6restalla sig. Valet framtrader sasom
nagot godtyckligt darf6r att det icke narmare motiveras, varfor just
1923 eller 1924 valjes som basar for 1920-talet utan endast fSrklaras att
>>efterkrigsdepressionen i huvudsak overvunnits vid denna tid, samtidigt
som pris- och valutalaget de facto stabiliserats?. For det forsta blir
sjalva metoden att lagga en berakning av den arliga procentuella stegringen av den reala nationalinkomsten till grund for ett omdome om
den >>nationalekonomiska produktiviteten> - vilket det ju faktiskt skulle
vara fraga om - obegriplig, om det icke uttryckligen sages, att man
jamfor totala stegringen mellan tva ar, som bada karakteriseras av ett
i det ndrmaste fullt eller i varje fall samma grad av kapacitetsutnyttjande i naringslivet. Variationer i den reala nationalinkomsten, som
ligga under >>kapacitetstaket>,iaro ju icke pa nagot sitt uttryck fSr va1

Olika metoder komma namligen till anvandning vid berakningen av totala importvolymen under 20-talet och 30-talet. I det f6rra fallet anvandes naimligen den s. k.
kedjeindexmetoden pa grundval av uppgifter om export och import beraknad i foregaende ars pris i handeln for resp. ar, i det senare fallet anvandes en sammanvagning
med 1936 ars enhetsvarden for vissa mera betydande i handelsstatistiken specificerade
varuslag.
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riationer i den >nationalekonomiska produktiviteten>> i den mening, som
forf. i detta sammanhang ir ute efter. Men det foljer ocksa en viktigare
reell konsekvens av att man saknar en bestiimd precisering av den norm
som foljes vid periodbestiimningen. Om man nimligen nirmare fragar
sig, varf6r 1923 eller 1924 viiljes som basar for 20-talet och diirvid bestammer sig for att hanvisa exempelvis till att arbetslosheten i likhet
med 1929 och 1939 var ringa - vilket torde vara det naturligaste med
tanke pa inneborden av begreppet >nationalekonomisk produktivitet>> sa visar det sig, att grunden for periodvalet sviktar betankligt. Man
kan namligen stalla sig tvivlande till 1923 och 1924 ars statistiska uppgifter angaende arbetsl6sheten. Det ar salunda mycket sannolikt att arbetslosheten i verkligheten var betydligt storre an vad som redovisas i
statistiken fran fackfSrbunden. Under sadana omstandigheter kan givetvis valet savil av 1923 som av 1924 som basar leda till missvisande
resultat. Enligt rec:s mening ger den av fSrf. anforda kalkylen ingen
som helst hallpunkt for en slutsats i vare sig den ena eller den andra
riktningen. I grund och botten far man nog anse sjailva fragestillningen tamligen hopplos. Det torde i foreliggande fall knappast vara
mojligt att i en enda formel fanga en sa komplex kategori, som den
reala nationalinkomsten eller den allmiinna viilstandshojningen. I varje
fall synes det icke tillradligt att anstilla jamf6relser mellan skilda
perioder.
Till begreppet konjunkturindikator, som avser den procentuella del av
bruttonationalinkomsten, som harrir fran export- och investeringsomradena, bor kanske fogas ett papekande i syfte att fSrtydliga dess teoretiska innehall. Risk torde namligen foreligga att detta begrepp pa grund
av sin slaende karaktiir litt ges en felaktig inneb6rd. Det konstateras
att konjunkturindikatorn under lagkonjunkturaren var omkr. 24 ?/o,men
att den under hogkonjunkturaren steg till omkr. 35 ?/o. Sistnimnda konjunkturindikator kunde saledes registreras vid full sysselsattning. Detta
sager emellertid icke att den mdste vara minst 35 O/ofor att full sysselsattning skall rada, vilket vissa formuleringar (t. ex. pa sid. 61 och 63)
kanske kunna forleda lasaren till att tro, trots att det icke ar f6rf:s mening. Annu mindre sager det, att en konjunkturindikator pa 35 /o ar
liktydig med eller en garanti for full sysselsattning. Konjunkturindikatorn kan namligen icke ges en kausal innebird. Den fulla sysselsattningen bestammes - abstrakt uttryckt - av absoluta vardet av investering plus export och av multiplikatorn. (Multiplikatorn fattas da som
en marginell sadan, som ar bestamd av >sparande- och importbenagenheten>, varigenom den kan ges en, lat vara tamligen intetsagande och
formell, kausal betydelse och man kan taga hansyn bl. a. till tidsforskjutningar.) Konjunkturindikatorn ar daremot en ren ex post-kategori.1
Man kan darfor icke saga, att man skulle fa battre konjunkturer, om
konjunkturindikatorn vore hogre eller att lagkonjunkturen beror pa lag
konjunkturindikator. Daremot kan man- ehuru teoriens rent formella,
kalkylatoriska karaktar ar uppenbar - siga, att det kan kravas ett
1 Det ar i och for sig tankbart, ehuru figa meningsfullt, att fatta multiplikatorn som
en ren ex post-kategori, i vilket fall den skulle vara identisk med den inverterade konjunkturindikatorn och icke skulle kunna ges en kausal betydelse.
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visst absolut belopp av investering plus export for att en lagkonjunktur
skall kunna havas och att det beror pa multiplikatorn, hur stort detta
belopp maste vara. Emellertid ir det givet, att detta icke ger svar pa
de verkligt intressanta och relevanta fragorna. Dessa kan man narma
sig forst om man analyserar hur och varfor multiplikatorn vaxlar konjunkturellt och vidare hur och varfor investering och export variera
sa som faktiskt varit fallet under mellankrigsperioden.
Till sist kan man kanske ifragasatta lampligheten av att, sasom ibland
ar fallet, uttrycka betingelserna for full sysselsattning genom att saga
att nationalinkomsten maste vara sa eller sa stor for att medfSra fullt
kapacitetsutnyttjande i konsumtionsindustrien, m. a. o. for att konjunkturen skall vara gynnsam, da meningen ar att exporten och investeringarna vid given spar- och importbenagenhet tillsammans maste vara av
en viss storlek. For den lisare, som ar obevandrad i den keyneska terminologi, som nu ar sa pa modet, maste en sadan formulering verka nagot egendomlig. For gemene man ar det val naturligt att anvanda nationalinkomstens variationer som kriterium pa konjunkturutvecklingen
men icke att se dem som orsaker till desamma. Denna anmarkning ar
emellertid endast formell. Mot den sakliga inneborden i slutsatsen ir i
och for sig intet att invanda.
Erik Dahmen.
NARINGSPOLITIK
The Lesor Free Enterprise.
A Planned
Economy
of H istory
sons
by E. Lipson. London 1944. 318 s. 15 sh.
>Lika litet som nagon annan historisk fSreteelse kan merkantilismen
nagonsin komma tillbaka hel och hallen, och ideinnehallet i senare tiders politik uttommes aldrig ens tillnhrmelsevis genom att sammanstallas med en forfluten tids lara och liv. Det hindrar emellertid icke att
merkantilismen pa de mest olika satt bade i positiv och negativ matto,
bade som underlag och som parallell, kan bidraga att fSrdjupa var insikt om nutidens och framtidens problem inom ekonomisk politik.> Med
dessa ord avslutar professor Heckscher sin stora monografi over merkantilismen. E. Lipson, tidigare kand som forfattare till ett stort verk
i tre band om Englands ekonomiska historia fram till den industriella
revolutionen, av vilka tva pa sammanlagt c:a tusen sidor agnats at
den merkantilistiska perioden, hor tydligen till de historiker, som bejaka den andra meningen i detta citat. Det ir en naturlig ambition
hos historiker att vilja betrakta sin vetenskap som magistra vitae. Om
tillborlig hainsyn tas till den viktiga reservation, som inrymmes i
citatets fSrsta mening, ma denna vardering av historien garna accepteras.
Forfattaren, som av forlaget presenteras som den framste kannaren
av den merkantilistiska epoken, har med sitt senaste arbete avsett att
ge ett bidrag till den aktuella ekonomisk-politiska diskussionen genom
att framstalla en rad paralleller mellan den merkantilistiska s. k. planekonomin och den nutida ekonomisk-politiska problematiken. Han betraktar det forflutna som en spegel, i vilken det nuvarande i sina va-

