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skatt a form6genhet utgar med bestimda brakdelar av dennas varde.
For narvarande merbeskattar man i England inkomsten av formogenhet genom att ej tillata samma avdrag som vid inkomsten av arbete. Att
vart svenska system ar overlagset det engelska, som ej tager hinsyn till
att iven formogenhet som ej giver avkastning ager en viss skatteformaga, torde ej kunna betvivlas. Forslaget om en arlig f6rmogenhetsskatt
framfores likviil blott med reservationer, da man tvekar inf6r de svarigheter, som en allmiin firmogenhetstaxering vart tredje eller femte ar
skulle medf6ra. For en svensk forefaller denna tvekan mahainda vid
forsta paseendet nagot overdriven, da vi sedan lange aro vana vid en
arlig formogenhetstaxering. I sjalva verket ar denna taxering dock synnerligen ojimn - salunda virderas i allminhet lager, inventarier och
aktier i familjebolag, ofta aven fastigheter, alltfSr lagt - ehuru vi iiro
sa vana diirvid att vi knappast skanka det en tanke. Dessutom ar var
taxering ej genomgaende arlig, da de viktigaste fbrml genhetsobjekten,
namligen fastigheter, blott varderas vart femte ar.
Carsten Welinder.

EKONOMISKA

FRAMTIDSPERSPEKTIV

of 1960 av Colin Clark. Macmillan and Co.
The Economics
London 1942. 118 sid.
Den numera i Australien verksamme Colin Clarks senaste bok handlar
visserligen om framtiden, men ar anda, enligt f6rf., icke att anse som en
profetia. Den har, siiger han, det mera ansprakslosa syftet att beskriva
vilken ekonomisk utveckling i framtiden, som man f. n. maste anse mest
sannolik. Slutsatserna i boken vila visserligen pa en del speciella antaganden, men dessa iro ganska fa; de flesta slutsatserna vila pa redan
kanda fakta och bestamda konstaterbara aktuella utvecklingstendenser.
Det ar framfSr allt tva speciella antaganden, som fSrf. maste gora. Han
maste for det forsta antaga, att de ekonomiska forandringarna av mera
djupgaende och bestaende natur, d. v. s. vad man kan kalla strukturforindringar, icke ske sa snabbt och of rmedlat, att de icke kunna ganska
val forutsiigas pa grundval av en ingaende kunskap om det forflutna
och om de aktuella utvecklingstendenserna. For det andra maste han
forutsitta, att inga politiska, sociala eller psykologiska e.d. handelser
av sa omvilvande natur intraiffa, att de rubba denna >langsiktiga> ekonomiska utveckling. Forf. menar att dessa antaganden med storsta sannolikhet komma att visa sig realistiska. FSr att stSdja denna uppfattning visar forf., att den ekonomiska utvecklingen pa langre sikt under
de gangna hundra aren faktiskt skett i pafallande jamn takt. Fdrandringarna i nationalinkomsten vid sidan av denna >sekulara> utveckling
betingas framf6r allt, menar forf., av konjunkturella forandringar i sysselsattningsgraden samt av krigen, men dessa f6orndringar spanna over
korta tidsperioder. Stegringen i realinkomsten per sysselsatt person paverkas i lingden icke harav och aven om man ser till de kortare perioderna ar paverkan fSrvanansvard obetydlig. I anslutning till detta
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resultat, som synes ganska vil underbyggt, framhaller forf., att en enkel
extrapolering till 1960 av denna >sekulara> utveckling i och f6r sig
sannolikt skulle ge en god bild av utvecklingen i framtiden, men att
man naturligtvis iinda bSr ga djupare in pa problemet och diskutera
mera speciella och mera intressanta och betydelsefulla framtidsperspektiv. Han soker sig da en fastare statistisk grund for berakningen av den
framtida utvecklingen i en historisk-statistisk aterblick ur synpunkten
av en viss teoretisk systematik betraffande den ekonomiska utvecklingens faktiska natur. Den teoretiska systematiken ar hairvid forhallandevis enkel och gar icke in pa nagra specialfragor, under det att den
statistiska underbyggnaden delvis ir nagot mera utforlig.
Forf. gir efter monstret i sin tidigare bok, The Conditions of Economic
Progress, en uppdelning av produktion pa primir produktion, innefattande jordbruk och skogsbruk, fiske o. d., sekundar produktion,
innefattande industriell verksamhet, byggnadsverksamhet o. d. samt slutligen tertiir produktion, innefattande all ivrig ekonomisk aktivitet.
Ligger man denna teoretiska differentiering till grund f6r en statistisk
unders6kning av utvecklingen under de gangna hundra aren i olika
linder kan man bl. a. konstatera en med stegrad nationalinkomst fortgaende systematisk fSrskjutning i den inbSrdes relationen mellan dessa
olika slag av produktion mot en allt storre relativ betydelse av sekundar
och tertiar produktion. Vidare visas intressanta forandringar i produktiviteten i olika slags produktion. Man kan da med hjilp av en fSrhaillandevis latt utf6rd befolkningsprognos, komma till slutsatser angaende
den sannolika utvecklingen i framtiden med hiinsyn till nyindustrialiseringen av linder sadana som Indien, Kina, Ryssland och Japan och
verkningarna hiirav pa de aldre industrilinderna och pa det internationella varuutbytet. - En snabb industrialisering av de stora framfor allt
asiatiska >vacua>, som finnas, kommer att leda till en kraftig okning
av den internationella handeln framfSr allt med jordbruksprodukter.
Produktionen av jordbruksprodukter kommer att oka med omkr. 56 %
fram till 1960 mot en befolkningsokning f6r hela jorden med 38 % samtidigt med en overforing av produktionskrafter fran primar till sekundar och tertiir produktion i manga lander, som sannolikt medfor en kraftig fSrskjutning i prisrelationen mellan jordbruks- och industriprodukter till de forras fordel. Det bir framfor allt bli de sydamerikanska
staterna -

med undantag

f6r Argentina

och Uruguay

-,

vissa delar av

Asien samt Afrika, som komma att upptrida som exportSrer av jordbruksprodukter, under det att den fortsatta industriella expansionen
inom de ildre industriliander, som haft viss export av jordbruksprodukter, kommer att betyda en relativ 6kning av deras sekundiira men framfor allt tertiara produktion med darav foljande minskad eller helt upphiirande sadan export och i vissa fall, t. ex. for U. S. A:s del, ett mycket
betydande import6verskott. Hela denna utveckling betyder, att man
kommer att ern'a pa det hela taget full sysselsaittning utom i kortvariga
depressionsperioder, samt vidare att de internationella kapitalrorelserna
komma att fa betydande omfattning, formedlade icke pa enskilda initiativ utan genom overenskommelser staterna emellan. Framfir allt blir
det da de redan nu hogindustrialiserade landerna, t. ex. England och
Tyskland, som komma att fa sta for kapitalexporten. U. S. A. kommer
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daremot att ha anvandning far sitt mesta kapital inom landet. Den
period, som man alltsa enligt forf. kommer att sta infor efter det nu
pagaende krigets slut, ar i princip av samma slag som de s.k. sekulara
under de niirmaste decennierna fore
uppsvingsperioderna tidigare1875 och mellan 1895 och 1914 - d.v. s. perioder av hastig industriell
expansion, stora kapitaloverflyttningar, snabbt okande internationell
handel, stigande priser etc. Man star da ocksa infor vad forf. kallar en
>kapitalhungrig> period med stigande rantor. Rantan ar namligen, sager
forf., beroende av investering och sparande pa liingre sikt, aven om den
kan vara oberoende harav inom en konjunkturcykels ram. Enligt farf:s
asikt ligger den drivande kraften bakom sadana >>sekularavagor>, som
det har talas om, och som ju iiro till sin yttre karaktiir viilkiinda men
till sin verkliga natur mycket outforskade, i kapitalrorelserna, nairmare
bestaimt i perioder av >kapitalhungriga> och >kapitalmattade> perioder.
Forandringar i guldproduktion spela mestadels en passiv roll; de aro
resultat av den ekonomiska utvecklingen.
Ovan skisserade referat av forf:s tankegang gar naturligtvis inte
raittvisa at hela innehallet i f6religgande bok, men torde vara tillrackligt far att ge en uppfattning av arbetets allmanna karaktar och syfte. The Economics of 1960 ar ett f6r sin forf. typiskt arbete. Det iir tankeviickande och valskrivet och fordjupar sig icke i detaljer utan haller
stora och klara linjer och leder till gripbara resultat, som dock inte alltid
aro sa originella, som forf. ibland later dem framsta. Det kan icke heller
bestridas, att Clark ofta ar val snabb att draga slutsatser, samtidigt som
han ofta firenklar problemen alltfor mycket. Den ekonomiska utvecklingens problem iir naturligtvis bade teoretiskt och praktiskt mycket
mera komplicerat an vad Clark visar. Inte minst galler detta sambandet
mellan krig och ekonomisk utveckling, samt farhallandet mellan >konjunkturvagor> och >sekulirvagor>. Man kan fastsla detta utan att pa
minsta sitt dairmed behova fasta for stor vikt vid detaljer och specialfragor eller f6rneka riktigheten i huvudsak av forf:s slutsatser angaende
utvecklingen i det forflutna. Vad den teoretiska sidan av saken betriffar, iir det far ovrigt sa, att Clark med sin enkla systematik ingalunda
ger felaktiga eller ofruktbara fragestallningar eller losningar, utan fastmera sa, att han ger vissa intressanta men hogst allmanna och delvis
raitt ytliga dylika. Vad den praktisk-politiska sidan av saken betraffar
ar f6rf. ju uppenbarligen nagot av en utopist, som later optimism pa
laingre sikt overskugga den nArmaste framtidens problem. Man maste
erkinna att denna installning ar i varje fall mera tilltalande men sannolikt ocksa mera realistisk in en motsatt installning, som endast kan
leda till att de verkliga problemen icke angripas fran grunden. Clark
angriper visserligen egentligen icke nagra problem. Han endast antyder
nagra av dem i sista kapitlet. Han 6ppnar emellertid ogonen far de
mojligheter till framtida utveckling, som borde foreligga. Hans bok
utgor darfdr en roande lasning och en mycket nyttig motvikt till de
pessimistiska uppfattningar angaende framtidens mojligheter, som pa
sina hall gora sig gallande.
Erik Dahmen.

