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og anerkendelse af kompensationssporgsmalets betydning og etiske relevans. Helt anderledes af karakter er imidlertid det punkt, Reder gor opmerksom pa (kap. VIII), at selve dette, at folk ikke er sikre pa at fa
kompensation, safremt de rent faktisk skulle komme til at h0re til de
skadelidende ved indforelsen af ellers velfaerdsogende reformer, indforer
et selvsteendigt risikomoment, som kan vaelte hele velfaerdsargumentationen omkuld og medfore, at man ingen sikre kriterier bar for, om den
totale velfaerd vil oges, blive uforandret eller mindskes ved en vis reform.
Hvad der ex post viser sig at have vseret velfaerdsogende, behover pa
grund af dette sserlige risikomoment ikke at fremsta som sadant ex ante.
Bogens Part II tilsigter at viderefore velfardsokonomien indenfor
den moderne dynamiske teoris rammer, men andet end en almindelig beskrivelse af dynamisk teori i almindelig bliver det hele ikke til. 0n3ker
man imidlertid at fa en verbal og delvis geometrisk fremstilling af de
matematiske okonomers (f. ex. Langes og Samuelsons) indsats pa dynamikens omrade i de senere ar, er Reders Part II meget nyttig, men ret
meget med velfaerdsokonomi har det som sagt ikke at gore, bortset fra,
at Reder til sidst slar fast, at hvis man tager hensyn til dynamiske forhold, bliver det nok pa det neermeste umuligt, at finde noget sikkert velfaerdsmal. Part III, der, som det sig hor og bor, handler om fuld beskeeftigelse og velfeerdsokonomien, giver ikke noget videre.
Trods det meget heterogene indhold Reders bog har faet ved paklistringen af Part II og III, skal det sikkert vise sig at verre et overmade
nyttigt arbejde. Dels giver den pa en let tilgtengelig made (Reder er selv
matematiker, men har fuldsteandig afstaet fra den matematiske fremstilling), hvad man ellers matte bladre gennem bunker af tidskrifter og
boger for at finde, og hvad man ellers matte vaere i besiddelse af ret store
matematiske kundskaber for at forsta. Part I kunne sikkert med stort
held anvendes som lserebog i velferdsokonomi, og nogen anden sadan
findes jo ikke, idet Lerners Economics of Control af flere grunde neeppe
er hensigtsmasssig. Og dels har Reder lagt sin fremstilling op pa en
sadan made, at den vil vaere en gavnlig modgift mod den fuldstendig
golde negativisme, uppsalafilosofien abenbart har faet en del af de yngre
skandinaviske okonomer til at henfalde i.
Bent Hansen.

DE AMERIKANSKA

INSTITUTIONALISTERNA

ContriThe American
Economic
Modern
Thought,
b u t i o n by Allan G. Gruchy. Prentice-Hall, Inc. New York 1947,
670 sid.
De amerikanska institutionalisterna iro fSrhallandevis litet kinda och
liista i Europa. En av anledningarna ar siikerligen att deras produktion
varit splittrad pa ett stort antal tidskrifts- och tidningsartiklar och
dirfor varit svaratkomlig och svarSverskadlig. Man b6r kanske ocksa
framhalla att de oftast sysslat med ganska specifika amerikanska
forhallanden. Manga lisare ha kanske darfor knappast observerat
den metodologiska nydaning, som deras arbeten inneburit och som
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utgir deras viktigaste insats. Slutligen har den klassiska och nyklassiska tradition inom nationalekonomien, som de opponerat mot, av naturliga skil haft ett starkare grepp om sinnena i Europa in i Forenta
staterna.
Den forsta av de niimnda anledningarna foreligger emellertid numera
inte. Behovet av en representativ skildring av tankegangarna hos de
frimsta firetriidarna for den institutionalistiska riktningen har niimligen tackts av Allan G. Gruchys arbete. G., som ir professor vid University of Maryland, behandlar i tur och ordning Th. Veblen (1858-1929), J. R.
Commons (1862-1945), W. C. Mitchell (1874-), J. M. Clark (1884-), R. G.
Tugwell (1891-) och G. C. Means (1896-) men i samband hiirmed ocksa
manga andra fSrfattare, framfir allt sadana inom andra vetenskaper,
som paverkat institutionalisterna. Han liimnar dessutom goda sammanfattningar och en vardefull bibliografi. Trots sin omfattning ar boken
inte svarlast. Med den upplaggning den fatt har visserligen upprepningar
inte kunnat undgas, men dessa underlatta snarast laisningen, eftersom
man tack vare dem far ett gott grepp om det viisentliga redan vid en
lopande genomliisning.
Den institutionalistiska riktningens styrka framtrider tydligt redan i
Gruchys inledningskapitel: >Economics in Transition>>,men innu mera i
andra kapitlets skildring av Veblens tankegangar.1 Uppmirksamheten
fiistes pa hur det firsta virldskriget och 1930-talets amerikanska depression samt de ekonomiska strukturforandringar, som sammanhingde hirmed, aktualiserade institutionalisternas redan da delvis flera artionden
gamla >>heterodoxa>lira. Vidare berSres bade den ortodoxa och den
heterodoxa ekonomiska teoriens filosofiska bakgrund. Veblens kritik
av den klassiska och nyklassiska larobyggnaden skildras ganska ingaende. Inneborden av en >evolutionar>>nationalekonomi, som ir obunden av naturrattslig f6rankring, markeras starkt. G. skildrar pa ett
lyckligt sitt hur Veblen vill ha en analys, som mera liknar Darwins
utvecklingsteori an Linnes >taxonomiska>, statiska system, en analys, som inte begransas till >rent ekonomiska> kategorier och som
inte innebiir en >dynamisering> av den gingse totalkategoriteorien.
Veblen syftar till en syntetisk analys av hela den samhailleliga omvandlingsprocessen med starka individual- och socialpsykologiska samt sociologiska inslag. Man kan har, inom parentes sagt, inte undga att se
hur klar utvecklingslinjen pa denna punkt ir mellan Veblen och J. Akerman. Akerman kan sigas vara en av de fa institutionalisterna utanfor
Forenta staterna vad angar den ekonomiska analysens metodproblem,
lat vara att det ocksa finns manga olikheter.
De tva forsta kapitlen av Gruchys bok iiro de mest lasviirda eftersom de behandla de grundlaggande metodsporsmal, som under senare
decennier fatt stSrre aktualitet an nagonsin. >>Institutionerna>>
ha ju fSriindrats pa ett avgorande siitt. Detta har gjort manga av den klassiska
Den som ir intresserad av ett narmare studium av Veblen utan att kunna ploja
igenom hela hans produktion kan ocksa hiinvisas till ett av W. C. Mitchell utgett samlingsverk: ?What Veblen taught?, New York 1942, samt till Veblens eget samlingsverk
>The Place of Science in Modern Civilization>>, New York 1919, och sarskilt da till
den dari ingaende lysande uppsatsen ?Why is Economics not an Evolutionary Science >>
1
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teoriens premisser foraldrade. Men den klassiska ekonomiens analytiska
grepp har anda envist drSjt sig kvar bade i teori och politik, iiven om
dess driikt kommit att fa Keynesk prigel mera in Marshallsk. - Aven
framstallningen av Veblens viktigaste tankegangar i ivrigt iir bra och
stimulerande. Men den ir svarare att fa grepp om. Det ir ju nu ocksa
sa, vilket Gruchy sjilv understryker, att Veblen ofta blir spekulativt
diffus, nar han lamnar metodfragorna och ger sig i kast med konkreta
kausalanalytiska problem och kommer in pa sina alsklingsideer om privatkapitalismens olika epoker, den fria konkurrensens forfall, >vested
interests>>, >leisure class>, >conspicious consumption>, >absentee ownership?, >>instinct of workmanship> o. s. v. Diirtill kommer att medan
Veblens metodologiska uppliggning nu for tiden ar mera aktuell in nagonsin, sa ir hans konkreta analys pa manga punkter foraldrad. Det
ar fSrresten nagot som ligger i sakens natur. >>Institutionalistisk>>lara
ar ex definitione tidsbunden.
Veblen kan vil sagas vara kind av alla, namnd med aktning av de
flesta och list av ganska fa. J. R. Commons, som Gruchy behandlar narmast efter Veblen, torde vara mindre kind och mindre last. Bekantskapen ir dock vird att g6ra. Ehiru C. ansluter sig till Veblens metodologiska uppliggning och i viss man utvecklar den, sysslar han inte sa
mycket med metodfragorna utan uppehaller sig mest vid aktuella ekonomiska och ekonomisk-politiska problem. Han ir mera induktiv och
mindre spekulativ an Veblen men samtidigt mindre originell. Intresset
for sociologiska fragesthllningar ir pafallande. C. kommer mycket in
t. ex. pa marxismen, arbetarrorelsen och den s. k. bankkapitalismen.
Hans forsok att skapa >a theory of collective economics> med stark
pragmatisk karaktir, som refereras ganska utforligt av Gruchy, tycks
visserligen utmarkas av ritt stor oklarhet pa vasentliga punkter men ir
dock intressevackande.
Wesley C. Mitchell har ju blivit mest kind och erkind som konjunkturstatistiker. Hans insatser pa detta omrade understrykes ocksa starkt
av Gruchy. Av sirskilt intresse ir emellertid diskussionen av M.'s mindre
kanda insatser pa andra omraden, frimst da det giller den ekonomiska
teoriens psykologiska aspekter och den ekonomiska politikens problem.
Hans starka betoning av behavioristiska tankegangar och av masspsykologien i motsats till individualpsykologien och introspektionen utgor
i sjiilva verket bakgrunden till hans intresse for den kvantitativa ekonometrien. Bakom ligger dock ocksa en reaktion inte bara mot klassikernas och neoklassikernas utan ocksa och inte minst mot ivriga institutionalisters otillrickliga fSrsok att statistiskt behandla sitt empiriska material. Av intresse i Gruchys skildring av de ekonomisk-politiska analyserna och asikterna ir bl. a. betoningen av M.'s bojelse fSr en
viss planhushallning. Men av annu stSrre intresse ar att se vilken avgorande vikt M. lagger vid den hittills inte vunna kunskap om samhallet
och dess utvecklingstendenser, som man enligt hans mening maste ha
for att kunna genomfora nagra som helst rationella, planmiissiga ingrepp inom ramen for en i stort sett fri foretagsamhet.
Institutionalisternas intresse f r ekonomisk-politiska problem ar starkt
framtridande ocksa hos J. M. Clark, som for ovrigt anviinder termen
>socialliberals, nir han diskuterar vad man gott skulle kunna kalla >>ram-
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hushallningens> problem. Gruchy ligger dock i sin skildring med all
ratt stirsta vikten vid C.'s centralteoretiska och konjunkturteoretiska
analyser och framhaller, att han otvivelaktigt iir den skarpaste och mest
stringente teoretikern bland institutionalisterna. Gruchys >>kompendium>
pa det banbrytande verket >Studies in the Economics of Overhead Costs>>
ir utmarkt. Framstiillningen av C.'s konjunkturteoretiska problematik
ar daremot inte fullt lika lyckad. Det forefaller inte troligt att Gruchy
sjilv har nagot utpraglat intresse f6r konjunkturteorien.
Vad som ar mest frapperande vid ett studium av R. G. Tugwells skrifter ir att denne redan pa 1920-talet framstar som en foregangare till 1930talets s. k. >stagnationister>. T. gor exempelvis uttryckligen gaillande att
det ar n6dvindigt att i grunden iindra den ekonomiska politiken sa att
den passar till den forskjutning i hela den ekonomiska strukturen, som
bl. a. ligger i att den moderna industrialismen natt ett >>mognadsstadium>. Denna formulering gar ju belt igen hos t. ex. Alvin Hansen.
Aven i 6vrigt finner man hos T. redan pa 1920-talet hela raden av de
sedermera sa moderna stagnationistiska argumenten. Fram pa 1930-talet
priglas naturligt nog iven T.'s skrifter av den nya stagnationismen mer
ain nagonsin och som en f.ljd hiirav ikas hans intresse f6r planhushallningsproblem. Ingen av de av Gruchy dittills diskuterade institutionalisterna ar sa intresserad av dessa problem som T.
Gardiner C. Means har mera an nagon annan koncentrerat sitt analytiska intresse pa det industriella storf6retagandet och monopolismen.
Hans huvudtankegangar aro typiskt institutionalistiska och hamtade
inte minst fran Veblen. Men han har f6rsokt utfora analysen och konkretisera den pa ett helt annat sitt an sina firegangare. Man kan gott
saga att M. gor allvarliga fSrsSk att na en betydelsefull syntes pa vissa
punkter mellan foretagsekonomi och nationalekonomi. Om hans analys
av planhushallningsproblemen, som Gruchy uppehaller sig mycket utforligt vid, kan nog ocksa sigas att den innebar ett st6rre matt av genomtinkt konkretisering an foregangarnas.
Ehuru Gruchy uppenbarligen sympatiserar med institutionalisternas
grundtankegangar, innebar hans arbete ingalunda nagon glorifiering.
Han ar salunda fullt medveten om manga svagheter. Forsoker man finna
en allman sats for att karakterisera dessa svagheter sasom de exemplifieras och belysas av Gruchy, forefaller det som om man ganska latt
skulle kunna finna en sadan. Man skulle kunna saga att institutionalisterna paradoxalt nog sakna historiskt sinne. Detta tar sig uttryck i
bristande intresse for omsorgsfull kallkritik och i en stundom hapnadsvackande benagenhet for storslagna generaliseringar med utgangspunkt
fran enstaka iakttagelser. Man ir overlag mera intresserad av att rita
karikatyrer i fSrhoppning att darmed traffa nagot vasentligt - vilket
for all del ganska ofta lyckas men minst lika ofta misslyckas - an att
modosamt taga reda pa hur det forhaller sig i den ytterst komplicerade verkligheten. Erkannas bor dock att Mitchell utgSr ett undantag. Virst i ifragavarande hinseende ir Veblen sjilv samt Tugwell. Fran principiellt ytterst viktiga och riktiga metodologiska utgangspunkter komma institutionalisterna darf6r ibland fram till mycket
siregna konstruktioner. Inte minst med tanke pa deras intresse for ekonomisk politik maste dessa ofta vicka stora betankligheter. Det ar nog
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som regel lika vanskligt att i dessa dagar basera en ekonomisk politik
pa institutionalisternas teser som att g6ra det pa klassikernas. Och iinda
utgores en av de i och for sig riktiga grundpelarna i den institutionalistiska larobyggnaden av tanken att man maste skapa en annan liirobyggnad an den klassiska, niir man vill ha en grund for en rationell ekonomisk politik i vart nuvarande samhille.
Erik Dahmen.

SOCIALPOLITIK
II Bind, af F. Zeuthen.
Social
Sikring.
Socialpolitik,
1948. xiv+284 sid.
Arnold
Busck.
Kobenhavn
Nordisk
Forlag.
Nyt
Titlen pa denne bog rummer noget af et program. Blot for fa ar siden
ville en dansk bog af denne art have heddet noget med social forsorg og
forsikring. I dag er den gamle diskussion, om man skal have social
forsorg eller social forsikring, traengt i baggrunden. Vi skal have noget,
der forener begge, og som altsa nu har faet slagordet social sikring.
Ordet lyder endnu lidt underligt i danske 0ren, men det er nok kun en
overgang.
Zeuthen betegner sin bog som 2. del af hans socialpolitik. 1. bind kom
for nogle ar siden og havde titlen Arbejdslon og Arbejdsloshed. Forste
bind behandlede saledes arbejdsmarkedets problem. Man kan maske sige,.
at 1. bind behandlede den nyere kreds af socialpolitiske problemer, nemlig dem, der knytter sig til industrialismen, medens dette 2. bind behandler evigheds-sporgsmal, for der vil til enhver tid vaere syge og svagelige,
born og gamle, der ikke vil vsere i stand til at forsorge sig selv og derfor
skal forsorges pa anden made. Zeuthens bog er et bidrag til belysning af
vor tids mardeat lose dette evige sporgsmal pa.
Bogen er en blanding af teori og deskription, men teorien er det
grundlaeggende. Man kan sige, at bogen er bygget op over et teoretisk
skelet, og dernasst er eksempler med rig h&nd ost ud. Men det deskriptive stof har trods sin maeegde karakteren af eksempler. Formalet med
deskriptionen har tydeligvis ikke vaeret at give en handbogsmaessig fremstilling af dansk og fremmed social lovgivning. Derimod har Zeuthen
villet hente eksempler fra hele jordkloden, herunder dog forst og fremmest fra de naermest liggende lande, til at belyse de emner, han behandler. Metoden er god. Lseseren far et indtryk af betragtningernes betydning i praksis. Og formentlig lhegger metoden ogsa en sele pa teorien,
sa den ikke vandrer ind i fantasiens verden, noget, der pa tiltalende
made undgas i dette arbejde.
Iovrigt giver vaerket en oversigt over de problemer, der knytter sig til
den offentlige forsorgelse. Her er kapitler om forsorgelsesproblemet, udviklingen af den sociale sikring, forsikring contra forsorgelse, tvungen
contra frivillig forsikring, arbejds- eller folkeforsikring, den sociale
sikkerheds grene, behandling og forebyggelse, ydelsens storrelse og form
og endelig et afsluttende kapitel om de sociale udgifter.
Vil man give et indtryk af Zeuthens veerk, er det dog maske ikke sa

