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AMERIKAS EKONOMISKA FRAMTID
and Resources.
A Twentieth Century
Needs
America's
Fund Survey which includes estimates for 1950 and 1960. J. Frederic
Dewhurst and Associates, New York 1947. 812 s.
Kriget bar atergivit amerikanerna fSrtroendet till sitt ekonomiska
system och belatenheten med sin levnadsstandard. Utan tvekan utgar
amerikanen ifran att han ar >>byfar the best-fed, best-housed and bestclothed civilian in the world>>. Den langvariga h6ga sysselsattningen
och de fantastiska industriella prestationerna under kriget ha i forening med den livligt propagerade politiska maktstillningen bidragit
att ge amerikanen kiinslan att utan jamforelse befinna sig >on the top
of the world>>.De amerikanska journalisterna, vilka som bekant ha ett
stort inflytande pa den allmiinna opinionen, ha ocksa i fantasifyllda
artiklar med utgangspunkt fran krigets tekniska och industriella triumfer lovat nationen en framtid av >abundance>, dar det ir risk f6r overproduktion icke som en foljd av ekonomiska felanpassningar utan som
en foljd av absolut mattnad hos konsumenterna. Denna syn pa laget
och framtiden har ocksa starkt paverkat politiker, foretagare, fackforeningsmin och den stora allminheten.
Det ir ju med en viss ratt denna syn pa de ekonomiska mojligheterna vunnit spridning i Amerika. Aldrig har val nagot land varit narmare det tillstand, dir resurserna iiro tillriickliga for att bereda medborgarna icke blott en nidtorftig utan darutover en relativt bekvaimlig
standard utan ett mera betungande arbete, Det behovs emellertid icke
mera an ett ytligt studium av amerikansk verklighet eller statistik
(helst badadera) for att upptacka att den ekonomiska bilden ir langt
mera nyanserad. Standarden for olika grupper och pa olika omraden
ar an mycket hog, in extremt lag. Framstegen ha under de senaste aren
icke pa alla omraden varit sa remarkabla, man har tvartom i vissa avseenden blivit efter i utvecklingen. Och hela ekonomien har tillfogats
svarbotliga skador genom en exploatering av naturtillgangar, som nu
endast med svarighet ater kunna byggas upp.
Det underliga ar, att man i Amerika inom de flesta kretsar forefaller
sa foga bekymrad for medaljens fransida, medan man desto mera synbart glader sig at dess forvisso imponerande framsida. Denna flykt fran
verkligheten, d. v. s. den morkare delen darav, synes vara ett grundlaggande drag i amerikansk psykologi. Den har mahinda delvis sin
bakgrund i puritanernas stranga moral, som icke tillater att man med
andra talar om sina bekymmer. Vasentligare for de breda massorna
ar mahanda en ytlig >>happy-end>>-fargning
av tillvaron. Men bilen ger
dessutom den overvagande delen av amerikanska folket ett utmirkt medel att bokstavligen undga beroring med och undfly det amerikanska
samhallets skuggsida.
Den stora oversikt over >>Amerikasneeds and resources>>,som nyligen
utgivits av Twentieth Century Fund ger en god overblick over dessa
problem. Den ger en tillbakablick ett par artionden och en prognos
fram till ar 1960for Amerikas produktionskapacitet och jamfor dem med
efterfragan och behov av konsumtions- och kapitalvaror samt utvecklingen av den offentliga verksamheten. Visserligen framhaves framst
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de stora produktionsmojligheterna, en viss benigenhet synes finnas att
i vissa sammanhang forbise svagheterna i produktionsutrustningen, levnadsstandardens overliigsenhet bedomes ur typisk amerikansk synvinkel. Men i stort sett ges en saklig och allsidig oversikt over det ekonomiska liget och mojligheterna. Det statistiska materialet framliigges
sa fylligt och differentierat, att boken i sjalva verket kan tjiina som en
uppslagsbok betriffande den moderna amerikanska ekonomiens struktur. Vid verkets utarbetande ha medverkat ett 30-tal >>researchdirectors>>och >research associates> - ett typiskt exempel pa amerikanskt
>teamwork>. Listan pa experter som granskat olika delar av manuskriptet iir flerdubbelt lang. Nir man iinda finner vissa avvikelser fran
andra nyligen gjorda berakningar (exempelvis rirande det amerikanska jiirnbehovet, som enligt senaste beriakningar av amerikanska handelsdepartementet redan 1950 kommer att viisentligt overstiga produk.
tionen under kriget) torde detta friimst fa tillskrivas den tidskriivande
produktionsprocessen f6r ett arbete av detta slag.
Beriikningar rorande den framtida nationalinkomsten ha efter kriget
varit pa modet i Amerika. Tidigare ha med olika resultat framlagts
ett dussin beriikningar f6r ar 1950. De avvika riitt viisentligt fran varandra pa grund av viixlande antaganden om antalet sysselsatta, arbetstid per vecka och okningen av produktionen per arbetstimme. Den nya
beriikningen har i dessa avseenden gatt en medelviig. De viktigare antagandena och resultaten ha angivits i foljande tabell:
Produktion per
arbetstimme
Tillganglig
arbetsstyrka

Sysselsatta
arbetare

Arbetstimmar
per vecka

1940 ars priser
cent

1930
1940
(1944
1950
1960

54,4
60,0
63,4

45,0
46,9
63,2
57,0
60,2

47,2
43,0
46,7
40,8
37,7

Nationalinkomst

52,3
74,0

I

miljarder
dollar
57,8
77,6
)

87,5
103,4

106
122

Utvecklingen erbjuder stort intresse ur manga synpunkter.
Den tillgingliga arbetsstyrkan fortsitter att vaxa relativt snabbt under 1940- och 1950-talen. Amerika uppvisar salunda icke nagon motsvarighet till den stagnation, som fran befolkningssidan drabbar de
vasteuropeiska landerna. Reserverna av arbetskraft inom jordbruket
torde alltjiimt vara betydande, sirskilt i sodern. Knappheten pa arbetskraft f6r expanderande industrier torde darfor komma att bereda den
amerikanska ekonomien mindre bekymmer. Men reservernas lokala fordelning torde komma att stimulera till en omlokalisering av industrien
frimst i riktning soderut.
Den storsta osikerhetsfaktorn vid dessa berakningar ar emellertid
antagandena om produktiviteten. Under 1930-talet steg denna - beraknad som den reala nationalinkomsten per presterad arbetstimme - med
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narmare 42 %. Denna stegring maste till en betydande del sammanhinga
med en 6verflyttning av arbetskraft fran aigre till hogre betalda yrken,
framfor allt fran jordbruk till ovriga naringar, exempelvis av negrer
fran fattiga smabruk i sodern till biittre betalda serviceyrken i andra
delar av landet. Den direkt beraknade stegringen av produktiviteten
i olika naringsgrenar anges namligen endast till 35,5% f6r industrien
(lika med den svenska), 15,i % for jordbruket (mindre in for det svenska) och 16,4 % for >>white-collar>>yrken.Produktivitetsstegringen torde
emellertid iven i viss man sammanhanga med den laga sysselsiittningsnivan mot slutet av 1930-talet, da de mindre effektiva arbetarna avskedades och de obsoleta industrienheterna slogos igen. Dessa ha nu efter
kriget vid >full>>sysselsiittning ater tagits i bruk, vilket i sin tur bor
ha bidragit till att pressa ned produktiviteten.
Sasom undersokningen visar, kunna de kolossala prestationerna under kriget mer an fullt forklaras av en okad sysselsiittning och behova salunda ej forutsitta nagon okad effektivitet i industrien. Direkta
produktivitetsstudier f6r aren 1939-1945 tyda ej heller pa nagon allmiin okning av produktiviteten i fredsindustrien. Exemplen pa en stark
nedgang iiro tviirtom talrika (ex. inom byggnadsverksamheten), Man
har darfor for 1940-talet endast raknat med en stegring av den reala nationalinkomsten per arbetstimme med 18 % eller 1,7 % per ar (lika med
medeltalet for perioden 1870-1940). Aven denna siffra kan synas h6g,
da mer an halva artiondet gatt utan nagra stSrre produktivitetsvinster
inom industrien. Den kan emellertid sannolikt motiveras av den under
kriget paskyndade instr6mningen - sarskilt av den svarta arbetskraften - till biittre betalda yrken.
Pa liingre sikt synes man diiremot - iven om hiinsyn icke tages till
b6ra kunna riikna med mycket betydande pronya tekniska framsteg
duktivitetsstegringar. Skillnaderna i effektivitet mellan olika delar av
jordbruk och industri aro stora och redan en utjdmning inom dessa nairingsgrenar bor kunna medfora mycket betydande vinster i effektivitet.
Dessa skillnader torde vara mera utpriglade ain inom svenskt niiringsliv. De massproducerande industrier (bilar, bilringar, hushallsapparater
etc.), till vilka vi icke ha och med var begransade hemmamarknad knappast kunna ha en motsvarighet, uppna pa manga omraden en enorm produktivitet. Denna del av industrien har utvidgats starkt under kriget
genom inkorporering av rustningsfabriker. Betraiffande den fredsindustri, som ej uppnatt denna jiitteklass, giiller diremot i stort sett, att
investeringarna efter ar 1929 varit starkt begransade pa grund av 30talskrisen och det foljande kriget. Aven om en viss f6rnyelse inifran
igt rum foreter darfor denna medelstora och mindre industri en mycket blandad effektivitetsniva. I viss utstriickning air den efter svenska
begrepp ganska primitiv i fraga om sin utrustning och organisation
och framfor allt i fraga om sin sociala standard. - Nagot liknande gailler jordbruket. Betecknandear att fore kriget ej mer in halften av alla
amerikanska jordbruk hade tillgang till elektrisk kraft eller en traktor.
Hailften av alla gardar framstallde i sjiilva verket omkring 9/10 av alla
amerikanska jordbruksprodukter. Efter ett eller ett par artionden, under vilka forsummelserna fran depressions- och krigsaren hunnit repareras genom nya investeringar i fredsindustri och andra nairingsgrenar,
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kommer det amerikanska niringslivet saikerligen i dessa avseenden att
forete en helt annan anblick, med en betydande effektivitetsvinst som
foljd.
Med hansyn dirtill synes den stegring av produktiviteten med ytterligare 18 %, som antagits aga rum fram till ar 1960 langt ifran osannolik. Nationalinkomsten skulle vid en sadan utveckling fordubblas under perioden 1930-1960 och stegras med mer in halften 1940-1960, trots
en fortskridande fbrkortning av arbetstiden.
Befolkningens storlek stiger emellertid samtidigt, vilket aven tar sig
uttryck i ett viixande antal konsumtionsenheter, som skola fors6rjas,
Om den inkomst (i ofSorndrade priser), som tillfaller enskilda personer
fordelas pa antalet invanare, visar det sig att standarden innu ar 1939
lag under 1929 ars niva och forst ar 1940 klittrade hSgre. Men innu ar
1950 skulle under angivna antaganden om produktivitet och sysselsittning realinkomsten per individ endast komma att ligga 30 % over 1929
ars niva. Stegringen skulle - trots ett beraknat femarigt uppsving efter kriget - vara sa mattlig over en period av 21 ar. Vid en berikning
av konsumtionsmojligheterna maste hainsyn aven tagas till okningen av
skattetrycket. Skatterna vintas visserligen falla fran den nuvarande
hoga nivan, men - aven om >transfer payments> franraiknas - kommer enligt de framlagda berakningarna skatternas andel av de personliga inkomsterna att stanna pa en dubbelt sa hog niva som fore kriget.
Stegringen 1929-50 av den for enskild konsumtion disponibla inkomsten
skulle dairmed stanna vid omkring 250/o. Dessa berakningar bekriifta
det intryck, som dominerar for en besokare av Amerika i dag. Det ar i
huvudsak 1929ars Amerika man ror sig i, man bor och arbetar i 1929 ars
hus, reser pa 1929 ars jarnvagar, sitter i 1929 ars biografer. Standarden
har icke pa nagot mycket markligt satt forskjutits uppat. Och den tekniska utvecklingen under krigsaren har annu inte for konsumenten infriat nagra av sina markliga loften, sa nir som pa ett uppmarksammat
undantag - kulpennan. Det mest fSrvanande ar i sjailva verket, att
man redan i 1929 ars Amerika framst genom den snabba utvecklingen
pa 1920-talet hade lyckats uppna en sa hog kapacitet, effektivitet och
standard. Gladjen dairav var emellertid kortvarig och det amerikanen
i dag efter 16 ar av depression och krig framst kan glaidja sig at ar
att antligen for civila behov kunna fullt utnyttja dessa resurser.
I ett avseende har emellertid en mycket vasentlig forandring i amerikanskt liv och standard intriffat: arbetstiden per vecka har forkortats
fran omkring 48 till 42 timmar, vilket i praktiken bl. a. innebar att
lordagen i stor utstrackning ar fri. (Tanken pa sammanhangande semester for alla vinner diremot endast langsamt terrang.) Amerikanen
kan salunda i de flesta fall igna tva sammanhangande dagar i veckan
at att aiisasina tidningar och kSra sin bil. Denna standardhojning har
absorberat niirmare halften av den eljest mojliga okningen av varor och
tjanster per capita. De antaganden som ligga till grund fSr berikningarna leda till en ytterligare stegring av realinkomsten per individ med omkring 10 % under 1950-talet. En nara nog firdubbling av
denna siffra skulle ha varit mojlig, om inte tendensen mot kortare arbetstid hade antagits fortsatta.
Visst ar standarden i Amerika i stort sett hog, mycket hogre an i de
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fiesta andra lander och hogre an i nistan alla. Orsakerna aro valkanda
men klarlaiggas ytterligare i det recenserade arbetet: Stora lattutnyttjade naturtillgangar, en stor enhetlig marknad och en daremot svarande massproducerande industri av enastaende dimensioner. Men den
del av framstiillningen, som behandlar Amerikas >>resources>>
och investeringsbehov, visar ocksa, att amerikanen hittills icke betalat, vad det
kostar att leva en urbaniserad tillvaro pa denna hoga standard.
Jorden har i stor utstrackning sugits ut genom ensidig odling och
underlatenhet att tillfora den godningsamnen. Omkring en fjiirdedel av
den oppna akerjorden ar nu >>ruinedor severely impoverished>>. Jorderosionen har som en foljd tagit fantastiska proportioner. Kostnaden
for att aterstalla det forlorade och genom bevattning forbittra torra
omraden har beriknats till $ 11 miljarder, men samtidigt anges att
summan latt skulle kunna fordubblas. Behovet att fornya de ofta skovlade och vanvardade skogarna antar ocksa mycket stora proportioner.
Langt stSrre an dessa problem ar dock behovet att fornya de amerikanska samhiillena. 1930- och 1940-talen ha gatt dem ganska sparlSst
firbi, de ha endast aldrats och till stor del firfallit. Bostaderna aro rymliga och 75 % ha badrum, men 30 milj. av de 80 milj. invanarna i Amerikas stader bo i vad som betecknas som slum eller forfallna (>blighted>)
omraden. Den allmanna kommunala servicen i form av renhallning, kommunikationsmedel, skolor och sjukhus ar ofta av lag kvalitet. En uppryckning och omplanering av samhallena i dessa avseenden kommer
att dra stora kostnader bade fSr den f6rsta investeringen och den f1ljande driften. Den rakning utredningen presenterar f6r fornyelsen av
bostadsbebyggelsen slutar pa $ 52 miljarder i forkrigspriser. I dag
skulle kostnaden sannolikt bli atminstone 2/3 h6gre. Om dartill lagges
kostnaden for annan kommunal omplanering av transporter, undervisning och sjukvard, affiirs- och industriomraden, stiger siffran sakerligen over ett ars total amerikansk nationalinkomst. Den amerikanska
landsbygden erbjuder ett liknande problem med 2/3 av 7,4 miljoner bostader >sub-standard> och 1/3 i behov av ombyggnad. Den laga bostadsstandarden ar friimst koncentrerad till sodern, dir enligt utredningens
beskrivning det ar tva chanser pa fem att bostaden ar >>dilapidated>;
dess invanare ha i regel varken elektriskt ljus eller radio.
Ligges dartill behovet att fornya industriens och handelns ofta starkt
foraldrade byggnader, att - sasom redan skett i Tenessee valley - utveckla och reglera olika flodomraden (Missouri, Ohio, Mississippi, Colorado etc.) for att hindra oversvimningar, utnyttja vattenkraft och mojliggSra vattentransport, framstar det utan vidare klart att Amerikas
investeringsbehov aro enorma. Mot bakgrunden av dessa utvecklingsbehov ter sig tanken pa en underinvestering till foljd av ekonomisk
mognad (maturity) som ganska verklighetsfrimmande. Det finns ocksa
investeringsbehov, som springa fram ur ett samhalles 6vermognad.
I vilken utstrickning en sadan investeringsverksamhet av angivna
proportioner kommer till stand blir emellertid beroende av politiska
Alvin Hanavgoranden. (Den mest framstaende >>maturity>>-ekonomen
sen har alltid framhallit, att investeringsbehoven aro stora, men har
satt i fraga, huruvida de kunna vintas komma till utlisning genom
vanliga marknadsmekanismer.) Den amerikanska folkrepresentationen
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har de senaste aren stallt sig belt likgiltig till de fSrslag, som syfta
till en >redevelopment>>av de forslummade stadsomradena. Och den
senaste nedskiirningen av budgeten har gatt sirskilt hart fram over anoch >flood-control>. De pro>>re-forestation>>
slag for >>soil-conservation>>,
gressiva politiska krafterna ha koncentrerat sig pa sadana mera kortsiktiga fragor som loner, priser och utrikespolitik, medan melodien fran
1930-talet, som aven inneslot borjan till ett program for >redevelopment>, kommit bort. Sa mycket ar emellertid klart, att har finns ett
stort filt for kommunal, statlig och federal investering eller stimulans at enskild investering, som skulle kunna aktualiseras i en ny kris.
Aven om investeringsbehoven aro mycket stora, ir det a andra sidan
tydligt, att Amerika med sin enorma produktionsapparat relativt latt
skulle kunna bemastra dem, lika val som det med en for alla overraskande snabbhet vrakte fram den for krigets utgang avgorande krigsmaterielen. Genom den hoga effektivitet, som nu i stort sett uppnatts,
kan den nodvandiga kapitalfornyelsen och nyinvesteringen aga rum
med uppoffring av en langt mindre del av nationalinkomsten, in som
skulle ha varit fallet fSr 30 eller in mer 50 ar sedan. Som Twentieth
Century Funds utredning ocksa visar, skulle ett fullstandigt avliigsnande av all >sub-standard> i fraga om foda, klader, bostad och heminredning endast krava ett arligt belopp, som motsvarar 11 % av nationalinkomsten ar 1950. Fattigdomen ar icke avskaffad i det amerikanska
samhallet, men den har i forhallande till samhaillets resurser blivit ett
mindre problem.
Det amerikanska samhallets nyare ekonomiska utveckling liknar i
ett avseende i viss man det ryskas. Man har med umbaranden for stora
befolkningsgrupper, med forsummande av en harmonisk samhiallsutveckling och med koncentration pa direkt investering i produktionsapparaten tagit en stor produktionsomvig for att bygga upp en enorm
produktionskapacitet. Man star nu de nirmaste artiondena infor mojligheten av en >skordetid> for den stora massan av konsumenter och
deras samhallen. - Jamforelser goras ju ofta mellan amerikansk och
svensk effektivitet respektive standard. Det kanske darfir kan vara
lampligt erinra om, att vart land under senare tid iven i har berirda
avseenden gatt en >middle way>, som visserligen for langsammare fram
mot en mycket hog standard men som enligt svenska malsattningar i
stort sett mojliggor en lyckligare samhallsutveckling. Vid jamforelser
med amerikansk standard iro vi emellertid nog ofta benagna att sarskilt uppmhirksamma vara mindre konsumtionsmojligheter i fraga om
bilar och andra liknande varor, som inga i den enskilde konsumentens
inkop, och att forbise fordelarna av en mera gynnsam samhallsmilji.
Icke minst ur denna synpunkt ir det larorikt att studera amerikansk
ekonomi och dess problem.
Mycket annat skulle vara att referera och diskutera i det har recenserade amerikanska verket. Bland kapitelrubriker, som inleda en utforlig framstillning, vilken har ej kunnat behandlas, ma namnas >Medical care>, >Recreation>, >Education>, >>Governmentexpenditures>>, >Foreign trade and investments>> samt >>Agricultural capacity>.
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