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medel fran statens sida, niir firhallandena nu en gang utvecklats sa
som skett under 1930-talet. Kausalforklaringarna iiro tvivelaktiga, men
de finans- och penningpolitiska rekommendationerna iro diirfor inte
domda pa forhand, siirskilt som forf. synes vara viil medveten om manga
olosta problem inom den ekonomiska utvecklingens och konjunkturvixlingarnas omrade och diirfSr handskas forhallandevis forsiktigt med
sina ekonomisk-politiska rekommendationer. - I kapitlet om den internationella handeln understrykes siirskilt att en ateruppbyggnad inte
iir mojlig savida inte en intern ekonomisk stabilitet uppnas i de stora
dominerande lainderna, friimst da U. S. A. Att sysselsittningspolitiken
i de mindre stater, som iiro starkt beroende av utrikeshandeln, ofta stiter
pa helt andra problem an t. ex. i U. S. A. framhalles med all riitt.
och >>left-wing>>-illusionerna
Den kritiska granskningen av >>right-wing>>inledes med foljande ord: >>Itis the common experience of teachers that
the main difficulty with students is not what they don't know but what
they do know that isn't so.>> Den snabba avriittning av en hel rad
>Right-wing Illusions>>, som f6ljer, ir bade roande och triffsiiker. Siirskilt faser man sig vid det sitt, pa vilket fSrf. g6r processen kort bl. a.
med >The illusion of sound finance>, >the solid money illusion> och
>the fetish of the balanced budget> utan att darfor tappa bort de problem, som trots allt kvarsta i hith6rande sammanhang. - I kapitlet om
>Left-wing Illusions>> framhalles fran borjan, att vi nu kommit dirhiin
att >left-wing views have become relatively respectable>, varfor de misstag, som de innehalla, airo sa mycket farligare in tidigare. Forf:s avriittning av dessa illusioner ar ocksa mycket elegant. I snabb foljd
exekveras bl. a. marxismens odifferentierade problemlSsningar, dimbildinnebord, missuppfattningarna rorande
ningen kring >>profitprincipens>>
den sovjetryska samhiillsstrukturen och planekonomien o. s. v.
Boulding visar sig vara skeptisk mot de moderna planekonomiska
doktrinerna. >The difficulty with planning is that it is very nice for
the planner, but not so nice for the planned.> Hans probleml6sningar
iiro av annat slag. De rora sig i forsta hand pa det finanspolitiska planet. Men i vad man ar en finanspolitik efter de av forf. rekommenderade linjerna i verkligheten genomforbar utan att man successivt,
eventuellt mot sin vilja, tvingas in pa den centraliserade planekonomiens omrade? I vad man kan en rationell finanspolitik s. a. s. sta for
sig sjalv annat in i teorien? Medf6r dess omsattning i praktiken mahainda konsekvenser langt utover den fran borjan tilltankta ramen?
Forf. gar knappast pa allvar in pa dessa fragor, som kanske till slut
dock iiro de allra mest intressanta och betydelsefulla.
Erik Dahmen.
av Allan
and Social
Economic
Security
Progress
G. B. Fisher. London 1945. (Macmillan & Co. Ltd.) 328 s.
Allan G. B. Fisher utgav 1935 ett arbete, The Clash of Progress and
Security, som i stort sett spann pa ett enda tema: ekonomisk utveckling
maste alltid betyda foriindringar; da dessa fraiindringar mota motstand
av manga olika slag, beroende pa att de ofta atminstone pA kort sikt
ha ofirmhnliga verkningar for enskilda, foretag eller grupper, vilka
mhnga ganger i firsta hand striva efter status quo och egen trygghet,
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uppkommer litt den forestiillningen, att det fSr samhiillet i dess helhet
foreligger en konflikt mellan framatskridande och trygghet. Gentemot
detta invande Fisher, att den i laingden enda siikra tryggheten fSr hela
samhaillet nas med framatskridande. Vad som niirmast foranledde honom att utveckla detta tema var de ekonomisk-politiska strbmningarna
i vissa >nya>>lInder, friimst da Australien och Nya Zeeland, som gingo
ut pa att ekonomisk trygghet horde kunna uppnas genom enbart jordbruk och boskapsskotsel, alltsa en slags >>modernaringsideologi>.
Niir temat nu tas upp, iir det diirfor att det ater har stor aktualitet,
om ocksa i nagot annorlunda sammanhang in for tio ar sedan. Social
trygghet genom >full sysselsattning>> ar numera losenordet i all diskussion rorande efterkrigsproblemen. Fisher haivdar emellertid att tryggheten inte kan uppnas genom att man siitter upp den som dominerande
mal. Den maste vara en biprodukt av nagonting annat. Om man forsummar att pa allt sitt oka r6rligheten och smidigheten i niiringslivet
- t. ex. genom att man obetingat satter individuell trygghet som mal
- far man varken nagon ekonomisk utveckling eller full sysselsattning
eller trygghet. Endast genom att arbeta med ett enda huvudmal for
ogonen, nimligen framatskridande, uppnar man i lingden nagon trygghet. Detta iir i korthet huvudtemat iven i Fishers senaste arbete.
Forf. diskuterar forst det ekonomiska problemets innebhrd. Diirefter
berores en del principfragor rorande efterkrigsproblemen, varvid fSrf.
staller sig skeptisk mot talet om att efterkrigstidens ekonomiska problem pa lngre sikt skulle vara i grunden annorlunda in tidigare. Han
syftar val nirmast pa Alvin Hansens talesStt att man fran >produktionsekonomien>>maste sSka sig fram till en >>konsumtionsekonomi>).Det
stora problemet ir och forblir att producera sa mycket som mijligt.
och inneborden
I ett foljande kapitel diskuteras trygghetsfirestillningen
av begreppet trygghet. Det ir har forf. bl. a. drar upp den fundamentala
skillnaden mellan individens trygghet och hela samhallets ekonomiska
stabilitet i vidare bemiirkelse. Darefter foljer nagra kapitel, som beHir behandlas
handla det ekonomiska framatskridandets >>mekanism>>.
ur skilda synpunkter de for enskilda foretag och grupper ofta obehagliga foriandringar, som maste ligga i den ekonomiska utvecklingens
natur. Vidare belyses den arbetsloshet, som sammanhinger med proHuvudtanken air hairvid
duktionsstrukturella anpassningssvarigheter.
att dessa anpassningssvarigheter (>>stelheten>)i naringslivet alltid spelat
en mycket stor direkt och indirekt roll for uppkomsten av iiven de allmiinna arbetsloshetskriserna och att de skairpts under senaste decennier.
I det foljande gar forf. nirmare in pa hindren for snabb anpassning
och rorlighet och pa forutsittningarna fSr framatskridandet. >An expanding economy necessarily means shifts in consumers' demand; shifts
in consumers' demand necessarily mean continuous redirections of our
supplies of labour and capital. Anything which prevents this redirection ensures in effect that our economy will not expand.> I detta sammanhang ges ocksa en kritik av en del olika ekonomisk-politiska doktriner och program. Avsnittet om planhushallningsideerna ger viil knappast nagra betydelsefullare nya synpunkter men iir en ganska god sammanfattning av den kritik, som brukar riktas mot dessa ideer fran konservativt och liberalt hall.
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Ledmotivet att tryggheten inte uppnas genom att man g6r den till
ett mal genomloper aven diskussionen av de internationella ekonomiska
problemen. Inte endast autarkistriivandena utan varje firs6k frnn ett
lands sida att >konservera> t. ex. en viss produktionsinriktning eller
vissa produktionsformer, liigger hinder i viigen for ett framatskridande
inte endast i landet ifraga sjiilvt utan ocksa i andra ainder. Sadana
strivanden leda aldrig till den stabilitet eller trygghet, som air deras
egentliga mial. F'rf. laigger over huvud taget mycket stark betoning
pa liindernas beroende av varandra.
Det kan viil siigas att tankegangen i fireliggande arbete satillvida
iir riitt sjiilvklar som viil ingen, aiven om det ibland later sa, i sjiilva
verket fornekar, att det dominerande problemet iir att producera s'a
mycket som mojligt eller att stelhet i niiringslivet och ovilja mot alla
foraindringar iir av ondo ur framatskridandets synpunkt. Inte desto
mindre ar man beniigen att anse Fishers inliigg vialmotiverat och nyttigt.
Till en borjan maste man erkinna att tesen att trygghet inte kan uppnas
om man inriktar anstringningarna pa att uppna trygghet, iir tinkviird.
Belysningen av denna tanke ur olika synpunkter iir viird uppmiirksamhet, iven om den skulle ha vunnit pa en storre konkretisering och
rikligare exemplifiering. Detsamma kan siigas om den underliggande
konjunkturteoretiska grundsynen pa den strukturella anpassningstroghetens betydelse. Man kan vidare erkiinna att ordets makt over tanken
ir sadan, att det myckna talet om en kronisk underkonsumtion litt
kan fa till foljd en snedvriden syn pa de verkliga ekonomiska utvecklingsproblemen, iiven i den man den egentliga inneborden av detta tal
inte i och for sig behover implicera detta. Underkonsumtionsteoretikerna mena viil i allmiinhet inte, att nagra verkliga utvecklingsproblem dlsas genom att konsumtionen tvingas att oka och de avse
vail inte heller att forsumma dessa utvecklingsproblem. De ha viil
m. a. o. alldeles klart for sig att okad konsumtionsbeniigenhet och
full sysselsittning inte iir nagon garanti for och in mindre identisk
med framatskridande. Men fragan ir om inte den moderna problemuppliiggningen i underkonsumtionsteoretisk terminologi i praktiken hos
manga manar fram den uppfattningen, att allt iir gott och vali om bara
alla ha kopkraft och sysselsittning. Fragan iir vidare om inte hiirav
litt folja atgiirder, som de facto kunna hiimma framatskridandet eller
Atminstone skjuta sadana atgiirder i bakgrunden, som kunna paskynda
den ekonomiska utvecklingen. I varje fall forefaller det vara viirt att
uppmiirksamma, att atgiirder, som syfta att skapa obetingad trygghet
eller en >>garanteradstandard>>for vissa enskilda, foretagar- eller yrkesgrupper, i verkligheten kunna komma i konflikt med den ekonomiska
utvecklingens drivande krafter. Ur denna synpunkt har Fishers arbete
en uppgift att fylla, iven om det pa intet sitt uttomande behandlar sitt
utomordentligt viktiga iimne.
Den kritik man skulle vilja rikta mot f6rf:s allmianna huvudtanke
gar niirmast ut pai att den kanske drives litet viil langt och ensidigt.
Det kunde ha framhallits, att inte alla fraindringar iiro led i framatskridandet, att en del sadana tvartom kunna forsena detta och att det
alltid iir svart att s. a. s. ex ante avgora, huruvida en viss forindringstendens i produktionsstrukturen verkligen iir ett led i framatskridandet.
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Tesen att ett minimum av ?troghet> i produktionsstrukturen och ett
obetingat avvisande av ?tryggheten> som mdl alltid ir en forutsiittning
for ekonomisk utveckling och att denna utveckling i lingden iir den
enda viigen till trygghet f6r hela samhaillet, ar en sanning med sa pass
stor modifikation, att det kanske inte alltid ir mojligt att of rbehallsamt
haivda den i en ekonomisk-politisk diskussion.
Erik Dahmen.

ENGANGSSKATTPA FORMOGENHET
Okonomiska
Efterkrigsproblemer.
BetankningafFinansministeriets Udvalg af 30 januari 1943. 2. Del, Engangsskat,
Kobenhavn 1943.
Det s. k. Professorsudvalget - en ej helt motiverad benamning har latit sitt forsta betiinkande angaende de allmiinna principerna for
efterkrigsplanering raskt foljas av ett nytt, behandlande fragan om
engAngsskatt pa firm6genhet. De bada arbetena aro nara forbundna,
vilket ocksa markeras genom att kapitlen aro numrerade i lopande foljd.
For full forsthelse av hair recenserade arbete rekommenderas diirfor ett
studium av dem bada.
Utgangsliget fdr firslaget om en engangsskatt a fSrmogenhet ar i
korthet foljande: Beloppet lediga pengar, vilka uppkommit tack vare
Nationalbankens fordringar pa Tyskland, beriiknas uppga till 4 miljarder kr. Skulle dessa utbytas mot riintebairande obligationer, skulle statsskulden, vilken under kriget vuxit frAn 1,5 till 4 miljarder kr., vaixa
med ytterligare 4 miljarder, vartill kommer en i Udvalgets betiinkande
del. I beriiknad okning under efterkrigsaren med 1,5 miljarder kr. Genom en engangsskatt skulle man kunna reducera den okning i statens
ranteborda, som en uppsugning av de lediga pengarna medelst statslan
skulle medfora. Udvalget bar i del I av sitt betiinkande foreslagit, att
staten skall overta Nationalbankens fordringar pa Tyskland, och i staillet
ge denna en revers pa beloppet. Skatteintakten skall anvaindas till en
amortering a denna, varigenom Nationalbanken drar in dverflidig kipkraft.
Redan utgangslaget ar alltsa i Danmark ett annat an i Sverige. Hos
oss skulle en engangsskatt reducera den enskilda formogenheten och
darmed formigenhetsinkomsten i syfte att minska den statliga riinteborda, som vi redan bara. I Danmark gailler fragan, hur stor okning
i formogenhetsinkomsten staten skall ge de enskilda formogenhetsagarna,
tagna som en enhet, genom att utbyta rintel6sa pengar mot raintebairande
statspapper. Aven om en engAngsskatt minskar den enskilda formSgenheten, kommer likval en emission av statspapper, som okar dennas avkastning, ej att kunna undvikas.
De huvudalternativ, Udvalget haft att ta stillning till, iro en skatt
a formogenhetsokning i jamforelse med ultimo 1938 och en generell
form6genhetsskatt. Motiven for att den forra f6redras utvecklas ej
nairmare. Det framhalles egentligen blott, att den senare skatten aven
skulle traiffa form6genheter, som firblivit ofraindrade eller minskats
under kriget, nagot som tydligen firutsatter att sjalva fSrm6genhets-

