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lyser, under forutsattning att forandringens inverkan pa den totala utvecklingen kan betraktas som infinitesimal. Men vid totalanalyser ir
en sadan metod omojlig.
Ett for denna >modifikationsteori>) karakteristiskt drag ar att de
sprangvisa f6orndringar, som den komparativa statiken raknar med,
tros bli tillnarmelsevis forverkligade i langtidsutvecklingen. Forfattaren tycks ta f r givet utan att prestera nagon verklig motivering, att
en allman lonesankning i det langa loppet maste leda till okad efterfragan pa arbetskraft. Om vi tanka oss tiden indelad i enhetsperioder,
sa kan man ju fraga sig, varfor kausalforbindelsen mellan tva perioder
som ligga intill varandra blir dynamisk, medan sambandet mellan pa
langre avstand fran varandra liggande perioder, vilket ju maste fSrmedlas via de mellanliggande perioderna, blir statiskt. Nu kanske man
menar att de statiska tendenserna utSva sitt inflytande pa trenderna.
Men dessa trender iro ju ingenting annat an statiska efterhandskonstruktioner, som sjilva aro baserade pa den faktiska konjunkturutvecklingen. Och att denna hr av dynamisk art har ju aldrig fornekats.
Forfattaren undviker visserligen att ta standpunkt till de konjunkturteoretiska frhgorna, men lasaren torde ha svart att viirja sig for misstanken, att han forestaller sig konjunkturvaxlingarna som svangningar
kring en trend, vilken sjalv ar i stort sett oberoende av de dynamiska
>>modifikationerna>. Denna misstanke ar mahanda oberattigad, men den
kan icke vederlaggas annat an genom en framstallning av relationen
statik-dynamik, vilken ar mera klargorande an den som gives i denna
bok. Forfattarens visserligen toleranta men nagot skeptiska installning
till de moderna dynamiska teorierna ar nog betingad av att han kanner
en forklarlig olust gentemot de dilettantmassiga kopkraftsteorier, som
florerat under det senaste decenniet. Men det enda effektiva sattet att
tysta munnen pa >cranks>>ar nog, att man soker ersatta de daliga dynamiska teorierna med goda sadana. Ett fasthallande vid en >modifierad>
statisk teori blir i langden en ohallbar forsvarsposition.
Till slut ma framhallas, att boken innehaller ett iverflod av intressanta
resonemang och sammanstallningar av fakta, vilka av utrymmesskil
har icke ens kunna antydas. Detta galler speciellt framstallningen av de
arbetslishetspolitiska medlen, vilken utgSr ett virdefullt komplement
till den svenska arbetsloshetsutredningens betankande.
Pierre Guinchard.

ENGELSK

FINANSPOLITIK

The Finance
of British
1920-1936 av
Government,
Ursula K. Hicks. London: Humphrey Milford 1938. 391 sidor. 15 s.
Nar detta hafte av Ekonomisk Tidskrift utkommer av trycket, har Sir
John Simon nyss forelagt underhuset koalitionsregeringens tredje upprustningsbudget. De statsfinansiella problemen ha i och med antagandet av principen om forsvarskostnadernas linefinansiering kommit att
inta den obestridda forgrundsplatsen i den ekonomiska diskussionen i
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Storbritannien. I ett otal tidskriftsartiklar ha de vittgaende aterverkningarna av finanspolitiken blivit belysta. En pa bredare basis byggd
modern studie av den engelska statsbudgeten kan under sadana f6rhallanden rakna med en mindre vanlig uppmirksamhet iven utanfSr de
narmast intresserade fackminnens krets. Detta har ock blivit fallet
med den gedigna, pi en gang intrangande och 6verskadliga framstallning, som en av Cambridge-skolans yngre ekonomer, Mrs. Ursula Hicks,
agnat de brittiska statsbudgeterna under perioden 1920-1936.
Mrs. Hicks' arbete ar ett referensverk av bestaende virde, men sin
storsta betydelse lir det fa i sin egenskap av ett m6nstergillt exempel
pa applikationen av modern ekonomisk teori pa ett viktigt avsnitt av
samhiillsutvecklingen. Med sin friska historiska syn later forfattarinnan emellertid icke teorien skymma det personliga moment, som i hog
grad och stundom pA ett bisarrt sitt priiglat engelsk budgetpolitik nutilldags ej mindre an under Peels, Cobdens och Gladstones dagar. Bokens introduktionskapitel, vari hela serien av engelska finansministrar
under tjugu- och trettiotalen, borjande med Austen Chamberlain och
slutande med halvbrodern Neville, passerar revy, utgSr en fingslande
upptakt till den efterf6ljande framstillningen av perioden, vilken den
tillika skickligt famnar i fagelperspektiv. Churchill, den oberaknelige
och impulsive med sitt sprakande fyrverkeri av hugskott och ideer,
placerades av ett ironiskt 6de (och en nedirvd politisk ambition) sAsom
finansminister i ett konservativt kabinett; hans expansionistiska budgeter, spegelbilder av hans vittfamnande intressen och fantasifulla
temperament, kontrastera mot den ortodoxa finanspolitik, som fordes
av den radikale asketen Snowden, vilken samma ironiska 6de (och en
medfodd pliktuppfyllelse) satte sasom skattkammarkansler under Mac
Donald. Att den f6rre, som fick verka under en uppgangsperiod, snarare
skulle fyllt nutida fordringar pa en finansminister i depressionstider
ar en asikt, som Mrs. Hicks icke torde vara ensam om. Och Snowdens
forsiktighet hade a andra sidan sikert blivit mera uppskattad under en
hogkonjunktur an den blev under de harda Aren 1930-1931, da han framlade sina av puritansk aterhAllsamhet priiglade finansplaner.
Statsfinansiellt sett - framh&ller Mrs. Hicks - slutade varldskriget
inte 1918utan 1920,varvid den avgirande hiindelsen utgjordes av Austen
Chamberlains beslut att ater bringa den brittiska budgeten att balansera. Detta betecknade ateranpassningen till den traditionella och ortodoxa finanspolitik, vilken, om ock nyanserad i olika hanseenden, i stort
sett karakteriserar det av f6rfattarinnan skildrade tidsavsnittet. De
betydelsefullaste modifikationerna i den statsfinansiella situationen infalla under Churchills respektive Snowdens iimbetsutSvning. Atergangen till guldmyntfoten - genomford av den f6rstnimnde i april
1925 - inledde en ny underperiod, dA utvecklingslinjerna fSr efterkrigsekonomien framtriidde med storre skiirpa in under de tidigare, annu
kaotiska aren. Detta senare skede striickte sig fram till 1931; dess avslutning betecknas av den ekonomiska varldsdepressionen och overgivandet anyo av guldmyntfoten.
Hur betydelsefulla fraiindringarna av 1925 och 1931 in voro, markerade de dock ingen avgorande brytning i utvecklingsforloppet; denna
kom forst i och med 1937 Ars upprustningsprogram. Mrs. Hicks kan
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dirfor anse sig forsvarad, nir hon behandlar hela perioden 1920-1936
ifran enhetliga utgangspunkter. Darmed har dispositionen av arbetet
givit sig sjalv. Under fyra olika huvudavdelningar diskuterar forfattarinnan budgetens utgiftssida, dess inkomstsida, penningpolitiken
och statsskulden. Tyngdpunkten ir emellertid fSrlagd till det forstniimnda avsnittet, vari forfattarinnan - med nodvaindig schematisering - skildrar utvecklingen av de fem huvudgrenar, i vilka hon later
statsutgifterna sonderfalla, nimligen utgifterna for statsskulden, for
forsvarsvisendet, for civilforvaltningen, for sociala anordningar samt
for produktiva andamal. Ur de synpunkter, som varit vagledande for
arbetet, niimligen i fSrsta hand ett studium av de via statsbudgeten
verkstiillda inkomstoverflyttningarna och m6jligheterna att med finanspolitiken sasom instrument paverka det konjunkturella utvecklingsforloppet, ligger det i sakens natur, att intresset i langt overviigande grad
inriktas pa de tva senare utgiftskategorierna. Forandringarna under
perioden i de tre forstniimnda slagen av utgifter aro antingen ritt oviisentliga eller ga ock i negativ riktning; det sistnimnda iir fallet med
utgifterna for statsskulden, som sjunkit med 1/3 sedan periodens b6rjan.
De sociala utgifterna, vari inbegripits kostnaderna for undervisning
och sjukvardsviisende, ha stigit fran 312,5 miljoner pund 1920 till 498,6
miljoner pund 1936. Vid sin diskussion av mojligheterna att bedoma,
i vilken utstriickning tillviixten av de sociala utgifterna inneburit ett
nettotillskott till de lagre socialgruppernas reella inkomster, kommer
Mrs. Hicks till resultatet, att man genomsnittligt kan rikna med att
under normala ar ett belopp, motsvarande cirka 80 % av de sociala utgifterna, d. v. s. under senare tid i runt tal 400 miljoner p. st., kunnat
overflyttas till de kroppsarbetande klasserna, men som man kan vanta,
stiger detta procenttal nagot under depressionsperioder. Beaktas emellertid de skatter och sociala avgifter, som avila ocksa de mottagande
folkgrupperna sjilva, reduceras summan hogst avseviirt, och forfattarinnans - sjalvfallet ytterst approximativa - kalkyler sluta da pa
ett nettobelopp for verkliga inkomst6verflyttningar pa allenast 110 a
115 miljoner p. st. om aret.
Ett av de intressantaste avsnitten av Mrs. Hicks' framstillning ror
de statliga utgifterna for industriella och andra produktiva andamal.
Hon behandlar detta imne i tva skilda kapitel, det ena iignat det statliga stodet till niringslivet i allminhet genom underhallande av administrativa organ och forskningsinstitutioner,
genom rantegarantier,
exportkrediter och olika slag av skatteliittnader, det andra behandlande
atgirder till hjilp for siirskilda industrigrenar. Ehuru forfattarinnan
understryker, att de matt och steg, som i sistnimnda hiinseende vidtagits, icke kunna mita sig med vad som forekommit i vissa andra lander, ger hon dock samtidigt uttryck at vilgrundade bekymmer over den
omfattning, stodatgarderna till f6rman f6r sirskilt den tunga engelska
industrien tagit under de senaste aren.
Ett ledmotiv i Mrs. Hicks' arbete ar som niimnt fragan om m6jligheterna att pa ett rationellt sitt avviiga och anpassa posterna pa budgetens utgiftssida och sirskilt kapitalinvesteringarna efter vixlingarna
i det allminna konjunkturliget. De argument, som ber6ras i diskussionen av detta problem, iiro vilbekanta for bokens svenska lasekrets. Hon
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betonar de svarigheter, som mota striivandena att astadkomma en autonom konjunkturpolitik i ett land, vars naringsliv i sa stor utstriickning
som det engelska ar inriktat pa utrikeshandeln. Hon firbiser icke heller
de psykologiska hindren for en begrinsning av investeringsverksamheten i tider av fl6dande statsinkomster och en utvidgning av desamma,
da inkomstkallorna sina. Mrs. Hicks pliderar slutligen for stirre planmassighet i den offentliga investeringsverksamheten, en uppgift, som
ir f6rbunden med sirskilda svarigheter i England, dir de allmanna
arbetena, bortsett fran sadana av militir natur, regelmiissigt omhiinderhas av lokala forvaltningsorgan. For Sverige har forfattarinnan
uppenbarligen stor respekt i dess egenskap av foregangsland pa detta
omrade, men nar hon aberopar sig pa en hos oss (med avseende a den
statliga byggnadsverksamheten) genomfird 10-arsplanering, nodgas vi
nog konstatera, att en vacker onskan hir i nagon man forvaxlats med
verkligheten. Illusionsfritt drar Mrs. Hicks sin slutsats ur de pavisade
hindren f6r anl/iggningsverksamhetens tidsanpassning och konstaterar,
att om verkliga resultat skola kunna uppnas, maste detta ske genom
en koordination av utgiftspolitiken med atgirderna pa beskattningens
och penningviisendets omraden.
Det studium, Mrs. Hicks agnat budgetens inkomstsida, rymmer mahanda mer av uppslag for kommande undersokningar in av definitiva
resultat. Hennes analys av det engelska skattesystemets uppbyggnad
och de siirskilda inkomstkiillornas konjunkturkainslighet aignar sig for
givande jimforelser med motsvarande unders6kningar av det svenska
materialet. Vad man i Mrs. Hicks' studium mahainda efterlyser ar ett
skarpare sairskiljande mellan trenden a ena sidan och de konjunkturella
variationerna a den andra. Den diskussion, forfattarinnan lamnar av
effekten pa liingre tid sett av det nuvarande engelska skattesystemet,
erbjuder stort intresse, om hennes slutsatser ock stundom synas mer an
lovligt vaga. Sasom en svaghet i detta system framhaller hon f6rskjutningen av konsumtionsskatterna fran nyttigheter med oelastisk efterfragan till sadana, pa vilka efterfragan air mera priskanslig, ett uttalande, vars riktighet dock torde kunna ifragasattas savitt ror den av
forfattarinnan bl. a. asyftade tobaksbeskattningen. Sasom andra brister
betecknar Mrs. Hicks okningen av skatterna a produktionsmedel, varvid
sarskilt bensinskatten och en del tullavgifter torde avses, och slutligen
det starka skattetrycket pa hogre inkomster och st6rre privatformogenheter.
Vid behandlingen av budgetbalanseringens problem och fragan om
en reform av budgetens formella uppstiillning kan Mrs. Hicks anyo
hanvisa till vad som gjorts har hemma. Ampert kritiserar hon sammanforingen av lopande utgifter och kapitalinvesteringar i den engelska
budgeten och pekar pa det principiella sarhallandet av dessa skilda slag
av utgifter sasom en primar betingelse for en effektiv konjunkturpolitik.
Med stor f6rsiktighet nirmar hon sig fragan om en underbalansering
av driftbudgeten, och tanken hiirpa vinner icke mycken f6rstaelse hos
forfattarinnan.
Ursula Hicks' bok uppbiires av ett levande intresse for, men ingen
6vertro pa finanspolitikens mjligheter att genomfora sociala reformer
och bringa bittre balans i samhiillsekonomien. Hon har en utpriiglad
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kansla for vikten av statsfinansernas sundhet sasom en fSrsta fSrutsattning for forverkligandet av dessa mal. Det ir tragiskt, att hennes verk
pa grund av tidsomstandigheterna mindre torde bli en viigledning for
dem som i dag bara bekymren for Englands budget an ett minnesmiirke
over en redan svunnen epoks honetta ambitioner.
Ragnar Sunden.

BESTAMMANDE

AV EFTERFRAGEKURVOR

The Theory
and Measurement
of Demand
av Henry
Schultz. Chicago: The University of Chicago Press, 1938. xxxi + 817
sidor. Kr. 37:50.
I sin sista bok har professor Schultz atagit sig en mycket stor uppgift.
A ena sidan har han diri framlagt en utforlig redogorelse f6r sina
manga vallyckade forsok att bestiimma efterfr&gefunktioner ur statistiskt material, a andra sidan har han givit en kritisk framstallning av
de olika metoder, som andra forskare anvant for att na samma mal,
samt dessutom givit en 6verblick over efterfrageteoriens nuvarande lage.
Ursprungligen ha efterfrage- och utbudskurvor inforts som rent teoretiska konstruktioner, avsedda att forklara prisbildningens mekanism.
Det enklaste fallet ar att priset pa och den omsatta kvantiteten av en
viss vara i ett statiskt samhalle bestiimmas som koordinaterna av efterfrage- och utbudskurvornas skirningspunkt. I det statiska fallet iiro
priset och den omsatta kvantiteten ofraiinderliga, men i verkligheten
iro dessa storheter rorliga. For att kunna anvanda forklaringsmetoden
i det allmanna fallet maste man forutsatta, att efterfrage- och utbudskurvorna kunna forskjuta sig under tidens lopp. Dessa forskjutningar
bestiimmas av ett flertal orsaker. Vad efterfragekurvorna betraiffa, kan
man tanka sig befolkningstillviixten, andringar i konsumtionsvanor,
inkomstforandringar m. m. som orsaker; utbudskurvornas firskjutningar kunna ater bestaimmas av prisforandringar hos produktionsfaktorerna, andringar i produktionstekniken m. m.
Konstruktionen av efterfrage- och utbudskurvor tjanar icke endast
ett teoretiskt intresse. Betydelsen okar avsevart i den man det ar mojligt att kvantitativt bestimma dessa kurvor. Det ar ofta av stort praktiskt intresse att kanna till hur omsittningen kommer att reagera for
prisforandringar. Detta galler icke endast for en monopolist, for vilken
det ju ar absolut nodvandigt att veta hur efterfragekurvan ser ut for
att kunna uppna det for honom gynnsammaste prislaget. Efterfrageoch utbudskurvornas faktiska form bor vara kand for att man t. ex.
skall kunna bedima hur en konsumtionsskatt kommer att inverka pa
pris och omsattning av en viss vara. Nar man i syfte att forbattra
rantabiliteten i produktionen av en viss jordbruksprodukt soker hoja
priset genom att inskranka odlingen, ar kunskap om efterfragekurvans
form av vikt.
Nu ar det klart att man i ett statiskt samhalle skulle sakna alla mojligheter att bestamma vare sig utbuds- eller efterfragekurvan. Man

