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LITTERATUR
FINANSPOLITIKEN

OCH DEN EKONOMISKA

UTVECKLINGEN.
av Alvin H. HanFiscal
and Business
Policy
Cycles
sen. W. W. Norton & Company Inc. New-York 1941. Eng. uppl.:
George Allen & Unwin Ltd. London.
Liksom sin f6regangare, Full Recovery or Stagnation, maste Alvin
Hansens senaste arbete ses mot bakgrunden av de speciella forhallandena i U. S. A. under 1930-talet. Den huvudfraga, vars besvarande ir
av avgorande betydelse for analysen i boken, air foljande: varfor uppvisar 1930-talet en synnerligen svar depression och en ofullstandig aterhaimtning i den meningen att full sysselsittning icke ens tillniirmelsevis
uppnas?
Hansen tecknar i forsta avsnittet pa ett kortfattat men intressevaickande saitt bakgrunden till de sedermera behandlade problemen. Den
aterblick pa konjunkturviixlingarna, som hair ges, medfor att arbetet i
fortsittningen far en verklighetsbetonad inriktning, nagot som tyvarr
i alltfor stor utstriickning saknas hos manga av de teoretiker, vilka i
viss man rort sig med samma centrala tankegang, som den Hansen i
fortsattningen utvecklar. Enligt recensentens mening kan en stor del
av Hansens fortjiinst i detta hainseende aterforas pa Harwardkollegan
J. Schumpeters inflytande. - Innehallet i saval detta som i senare avsnitt av boken ar sa rikt pa sakuppgifter och tankar att det har endast
kan bli fraga om att skissera den viktigaste tankegangen.
Till det mest intressanta i aterblicken pa den ekonomiska utvecklingen
hor den vikt, som forf. lagger vid de speciella byggnadscyklarna. Hela
problemkomplexet air hittills alltfSr litet beaktat i ett storre sammanhang, varf6r detta avsnitt kan tjiina som en god utgangspunkt for fortsatta forskningar. Det inledande avsnittet utmynnar i foljande tes
- som man dock icke aterfinner hos Schumpeter: den ekonomiska
utvecklingen i extensiv riktning, d. v. s. utveckling betingad av befolkningsokning, kolonisering av nya omraden etc., har numera tvingats in
i ett betydligt langsammare tempo an tidigare. Vad man i framtiden
mojligen kan hoppas pa ar en ekonomisk utveckling av mera intensiv
art, d. v. s. en utveckling, som betingas av tekniska framsteg. Detta
forhallande var enligt forf. en av de grundlaggande faktorerna for
1930-talets speciella problem. Diskussionen slutar med pastaendet att
det f. n. ej foreligger mojligheter att vailja mellan fri och dirigerad
ekonomi utan endast mellan demokratisk planekonomi och totalitair.
Harmed ar en av grundstenarna lagd f6r bokens tankebyggnad i fortsittningen. - Nasta grundsten kan sigas vara resultatet av en undersokning av investering och konsumtion under mellankrigsperioden, diir
huvudresultatet ar att investeringsverksamheten sasom uttryck for
>nya kombinationer av produktionsfaktorer>> i Schumpeters terminologi
ar den aktiva och styrande faktorn i utvecklingen medan konsumtionen
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spelar en betydligt mera passiv roll. I samband med denna undersokning uppvisar Hansen manga andra intressanta forhallanden betraffande investeringarna i varulager, varaktiga konsumtionsvaror, byggnader etc.1 Ett studium av denna undersokning kan livligt rekommenderas. - Sedan dessa tva grundstenar lagts overgar forf. till en kort
kritisk diskussion av penning- och finanspolitiken under mellankrigsperioden i U. S. A. Den allvarligaste inviindningen mot den forda
finanspolitiken ar, att den expansionistiska politiken insattes pa allvar
forst nir en kumulativ deflationistisk process hunnit komma igang. De
statliga utgifterna i expansionistiskt syfte tjanade da endast till att i
nagon man stoppa igen de hal i naringslivets finansiella struktur, som
denna process efter hand skapade.
Andra delen behandlar finanspolitikens historiska utveckling, olika
slags skattestrukturer, statsskuldens problem i historisk belysning samt
ildre och nyare budgetteori och praxis. Denna del av Hansens arbete
har ett mycket stort intresse oavsett vilken uppfattning lasaren an ma
ha om tankegangarna i boken i ovrigt. Den viktigaste lirdom man kan
draga av denna del giller den stora betydelsen av att varje ekonomisktteoretisk - i detta fall finansteoretisk - analys gores strukturbestiimd.
Det finns inte nagon >alltidgiltig> teori. Med denna del av boken kan
Hansen saigas ha fullbordat grunden for den tankebyggnad, som i fortsattningen uppbygges och som innehaller forfattarens egentliga huvudtes. Denna huvudtes framilgges salunda i bokens tredje del.
Sa snart investeringsverksamheten avbrutits i en kris kommer enligt
forf. en process igang, som leder till betydande underutnyttjande av
tillgiingliga produktionskrafter. Detta beror darpa att samhaillets vanor
betraffande inkomstens firdelning pa sparande och konsumtion - den
samhalleliga sparkvotens bestaimningsfaktorer - aro sa fast institutionellt f6rankrade, att mot den bortfallna investeringsverksamheten
icke svarar sparandebortfall.2 Foljden harav blir att det utnyttjande
av tillgiinglig kapacitet, som tidigare kommit till stand genom nyinvesteringsverksamhet, icke langre uppehalles. Under den industriella
utvecklingen fram till och med 1920-talet firelago stora mojligheter till
bade extensiv och intensiv nyinvesteringsverksamhet, varfor den kumulativa kontraktionsprocesssen med atfiljande underutnyttjad kapacitet
alltid ratt snart avbrutits genom att nyinvesteringar kommit igang. Da
numera enligt forfattarens mening dessa mSjligheter starkt forsamrats,
har niringslivet kommit s. a. s. i baklas. De nu foreliggande sparvanorna aro en kvarleva fran ett tidigare skede av helt andra expansionsforutsattningar in nu. Numera >passar> sparkvoten inte till de
Foljden av de begrinsade
begriinsade expansionsforutsattningarna.
nyinvesteringsmojligheterna blir alltsa inte endast minskad nyinvesteringsverksamhet i och f6r sig, utan ocksa att kapacitet, som redan
1 Mycket av materialet for denna unders6kning ar hamtat ur Kuznets stora arbete
National Income and Capital Formation, 1919-1935.
(National Bureau of Economic
Research, 1937.)
2 Man b6r observera att H-ansen i f6rtjanstfull motsats till de gangse underkonsumtionsteoretiska tankegangarna harmed icke pastar att investeringsverksamheten avbrytes till f6ljd av nagon >>underkonsumtion>.
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finns, inte kommer att fullt utnyttjas. Det fSreligger alltsa tva olika
problem. Ett problem galler mSjligheterna till fortsatt expansion. Ett
annat problem galler m6jligheterna att utnyttja redan existerande
kapacitet. Endast i den man det f6rra inte kan losas, blir det senare
aktuellt. Da nu forf. anser det forra problemet omojligt att losa helt
och hallet - aven om staten soker oppna nya investeringsmojligheter
och trada i stallet fSr den uteblivna enskilda foretagarverksamheten,
vilket forf. livligt rekommenderar - sa ar det fullt konsekvent att han
i fortsattningen huvudsakligen agnar sig at det senare problemet. Den
tidigare genomgaende klarheten i tankegangar och uttryckssatt saknas
tyvarr ibland i fortsattningen. Man har en kansla av att f6rf. inte
alltid haller de bagge problemen isar. Detta framtrader bl. a. i analysen av de s. k. accelerations- och multiplikatorteorierna - forf. bibehaller tyvarr beteckningen teori pa dessa tankar, nagot som ar missvisande - samt den s. k. pump-primingtanken, d. v. s. tanken att
statliga kSpkrafts6kande engangsutgifter kunna satta igang en sjalvregenererande expansionsprocess. Det ar uppenbart att >>pump-priming>>
aldrig kan losa expansionsproblemet. Forfattarens analys ger emellertid ett intryck av att han anser att sparkvotens beskaffenhet utg6r ett
hinder for losandet av detta problem, nagot som givetvis ar felaktigt.
Vad som daremot ar mindre sjalvklart - atminstone har det ansetts langt
ifran sjalvklart i vissa teoretikerkretsar - ar att >>pump-priming>inte
kan firvantas losa det andra problemet. Att f6rf. klart pavisar detta
ar en av hans fSrtjanster och star givetvis i samband med de slutsatser,
vartill firf. tidigare kommit. Konsekvensen av analysen blir att det
fordras betydligt mera genomgripande och djupgaende forandringar i
den ekonomiska politikens hela ansattning. Det fordras enligt f6rf. att
den sparvanornas >efterslapning>, varom nyss talats, i m6jligaste man
upphaves, och att vi darigenom och genom systematiskt genomforda
statliga konsumtionsokande atgarder gora samhallet till ett >konsumtionssamhalle> i stallet for att lata det forbli ett >>sparandesamhalle>>,
som inte passar till de nu foreliggande investerings-expansionsm6jligheterna. Som ett nagot egendomligt tillagg till denna i och for sig
klara tankegang anfor f6rf., att genom statliga utgifter pa valfardsinrattningar o. d. skapas mSjligheter till nya investeringar. Dessa
investeringar skulle alltsa betingas av konsumtions6kningen. Efter vad
jag kan f6rsta haller forf. aterigen har inte de bagge olika problem,
varom nyss talats, skilda fran varandra sa som 6nskvart vore.
Tyvarr medger inte utrymmet genomgang av de sitt pa vilka f6rf.
anser att den ekonomiska politikens omlaggning skall genomforas. Det
ma endast framhallas att konsekvensen av forfattarens tidigare tankegangar givetvis blir, att han maste anse en finanspolitik, vars blickfalt
begransas av konjunkturcykeln, vara otillracklig, eftersom ju enligt
forf. problemets karna nu ligger djupare an i >>konjunkturmekanismen>.
Riktigheten av tesen angaende investeringsmojligheterna nu och i framtiden ar givetvis i de fiesta fall ett oeftergivligt villkor for att forfattarens argumentering for de olika atgarderna skall vara barande. Det
ir darfor helt naturligt att denna tes anyo upptages till diskussion i
bokens senare halft i samband med diskussionen av dessa atgarder. Avslutningsvis diskuterar forf. nagra politiska och organisationstek-
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niska aspekter av framtidens ekonomiska problem samt till allra sist
det pfagaende krigets ekonomiska problem. Detta sista avsnitt iir emellertid nu viisentligen f6ralidrat, eftersom det skrevs fore U. S. A:s intriide i kriget.
Ehuru det centrala problemet i fireliggande arbete just nu mist sin
aktualitet, kan det inte rada nagot tvivel om att det kommer att aterfa
sin aktualitet efter kriget. Redan den nu i U. S. A. och England pagaende diskussionen om efterkrigstidens ekonomiska problem visar
detta. Det ir naturligt att fragestallningen blir: varf6r skall det behovas
krig for att produktionskrafterna skola bli fullt utnyttjade? Naturligtvis kan man i sak anse Hansens huvudtes angaende investeringsmojligheterna i framtiden diskutabel. Firhallandena gestalta sig siikerligen
hogst olika i olika liinder. Aven f6r U. S. A:s del maste man sakert
sitta ett fragetecken i kanten for Hansens pessimism. Det iir inte
forsta gangen under den industriella epoken som liknande tankegangar
framkommit, och man maste saga att sparen forskracka. Under sadana
forhallanden maste man ju ocksa saga att det ar en ytterst farlig sak
att forsoka andra den institutionellt fasta sparkvoten. Den primira
forutsattningen for att detta skall kunna anses onskvirt iir givetvis,
att man verkligen vagar fastsld att investeringsmojligheterna for det
enskilda initiativet i framtiden pa ett avgorande sitt forsamrats.
Skulle det vara sa att 1930-talets speciella problem i U. S. A. mera
betingas av brist pa ekonomiskt-politisk strukturell jiimvikt, av de
enskilda initiativtagarnas osakerhet angaende de ekonomiskt-politiska
atgardernas motiv, utformning och omfattning i framtiden, nagot som
enligt undertecknads mening ar fallet, sa framtrader Hansens rekommendationer i ain mera tvivelaktig dager. Fransett detta maste man
emellertid inse fragestiillningens stora betydelse. Det ar intressant att
iakttaga, hur konjunkturteoriens fragestiillning foraindrats under decenniernas lopp. Det var pa sin tid ett betydelsefullt framsteg, niir man
satte krisen i forbindelse med foregaende hogkonjunktur - inte langre
sag krisen som ett tillfalligt storningsfenomen. Ett nytt stort utvecklingssteg har konjunkturteorien just nu borjat taga, nimligen i riktning
mot strukturforiindringsteori. Detta innebir att man inte endast inriktar fragestiillningen pa konjunkturcykeln och naturligtvis inte heller
pa krisen som en >storning> utan pa fran konjunkturfSrloppet oskiljbara forandringar i produktionsstrukturen samt den ekonomiskt-politiska, monetiira och sociala strukturen. I denna utvecklingsriktning
kommer Hansens arbete alltid att beteckna ett framsteg.
Erik Dahmen.
EKONOMISK METODLARA
avF. Zeuthen. NytNordisk
Teori
0konomisk
og Metode
Forlag. Kj0benhavn 1942. 336 s.
Det finnes mycket gemensamt men ocksa vissa konstitutiva olikheter
i den nationalekonomiska forskningens inriktning inom de skilda nordiska landerna. Det gemensamma har fatt sitt tydliga uttryck i de

