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inledning till ekonomiska studier. Hans nya bok skiljer sig emellertid
ganska mycket fran iildre >Principles>. Den ger icke en teori f6r marknadsformen fri konkurrens, ej heller for det centralstyrda
niiringslivet.
Sadana konstruktioner
maste ju under narvarande institutionella
forhallanden s. a. s. bygga pa ett gungfly. Hicks ger i sjiilva verket ingen
teori alls i sin bok, utan vad han kallar >>Social Accounting>>, d. v. s. narmast en 6versikt i bokf6ringsmissiga
tillformer av de produktiva
och nationalinkomlst.
Genom
gangarna i ett land, av nationalformogenhet
att han lIgger ned stor moda pa att i denna oversikt anvanda saidana berelevans, far hans framstillning
grepp, som ha ekonomiskt-teoretisk
karaktir an en blott deskription av nationaldock en allmiingiltigare
inkoinsten i ett visst land under en viss period.
Efter korta analyser av begreppen produktion och byte, varor och
tjanster (varvid de nya termerna >>single-use goods>) och >>durable-use
goods>> infiras) samt konsumtion och investering komini-er forf. in pa? de
allminna synpunkter, som man maste anligga vid uppskattandet av tillarbete och kapital. Resultatet av deras
gangen pa produktionsfaktorerna
samverkan, socialprodukten, klarligges sedan fran olika utgangspunkter,
Pa ett
fran inkomstsidan
och fran utgiftssidan.
fran produktionssidan,
utmairkt sitt diskuteras statens roll - vilka av statens verksamhetsgrenar, sorn skola raknas som produktiva i sig, och vilka som bara kunna
vidare hur skatter och inanses underlitta
den ovriga produktionen;
ven- utkomplicera nationalinkomstberakningen.
komst6verflyttningar
rikeshandeln far sitt kapitel.
Sista delen av boken redogir for de senaste engelska nationalinkoistDiskussionen
ar dock av sadan principiell karaktir, att
berikningarna.
iven en svensk laisare har utbyte av denna del med hansyn till de faktorer vi ha att beakta vid de svenska nationalinkomstuppskattningarna.
och den
Boken slutar med nagra kapitel om realinkomstutvecklingen
Allt som allt ger den en utmarkt bild av
ojimna inkomstfordelningen.
den fasta stomme i ekonomien - av ekonomiens anatomi for att tala
med forf. -, som det ekonomiska skeendet kretsar kring. De kausala faktorerna i detta skeende diskuteras avsiktligt inte, men forf. utlovar folHelt saikert har han
jande volymer om viirdeteori och penningteori.
emellertid startat sin serie pa ett pedagogiskt mycket lyckligt saitt.

Karl-Gustav Landgren.
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R. Glenday, som ir ekonomisk expert hos Federation of British Industries, fullfoljer

i sitt nyligen

utkomna

arbete tankegangarna

i sin tidi-

gare bok: The economic consequences of progress (1934). The future of
economic society innehaller en diskussion av den ekonomiska utveck-
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lingens och strukturforiindringarnas problem i nagra grova huvuddrag.
Framstallningen ir i forsta hand teoretisk och icke empirisk, ehuru den
teoretiska framstallningen ar rikligt exemplifierad. Arbetets syfte ar
bl. a. att klarg6ra nagra av huvudorsakerna till 1929 ars kris och 1930talets utveckling i frimst Storbritannien och U. S. A. samt att i stora drag
stalla en prognos pa lingre sikt for efterkrigstidens ekonomiska samhallsstruktur.
Det bSr fran b6rjan framhallas att arbetet i ganska utpraglad grad
bar stora bade fSrtjanster och brister. Dess storsta fortjanst ar dess realistiska problemstallning. Denna ar i sina huvuddrag nara besliiktad med
Schumpeters vad angar den grundlaggande konjunkturteoretiska uppfattningen, nagot som forf. garna kunde ha framhallit, eftersom sjalva
greppet om amnet pa ett sa fortjinstfullt sitt bryter mot de forhirskande
monetara teorierna. (Sarskilt bokens appendix, The waves of growth and
the trade cycle, ar nistan helt schumpeterskt.) Arbetet kommer darigenom att redan fran borjan behandla verkligt relevanta fragor; det ror
sig icke i de teoretiska abstraktionernas och fiktionernas varld och leder
darfor inte heller till nagra enkla 1osningar av framtidens problem av
typen: minska sparandet, sink rantan etc. - Arbetets svaghet ligger
framfor allt i dess alltfSr ofta bristande klarhet och stringens. Forf.
har en viss benagenhet att anvinda bilder och liknelser nastan sasom
bevis f6r tesernas riktighet, da man i stallet skulle ha 6nskat narmare
forklaring och mera konkreta fakta och kausalanalys.
Det ar mycket svart att med nagra rader aterge huvudtankegangarna
utan att gSra firf. orattvisa, bl. a. till foljd av nyssnamnda bristande
klarhet i vissa fall. F6rf:s egen sammanfattning ar, typiskt nog, langt
ifran alltid tillriicklig eller tillfredsstallande.
Boken bSr m. a. o. liisas i sin helhet. Hair skall endast ges nagra antydningar av de tankegangar, som forf. ror sig med.
I en forsta del utvecklas vissa grundlaggande teser angaende de principer, vilka synas styra de ekonomiska >>gruppernasoch systemens utveckling och former>. Ett viktigt led i forf:s forklaring ar hans tonvikt
i det ekonomiska livet. Hans teser pa
vid vad han kallar >>gruppfaktorn>>
denna punkt kunna sigas utg6ra ett konsekvent fornekande av >de egoistiska krafternas spontana harmoni>>. Ett enskilt firetags beteende i en
viss situation, t. ex. nar marknaden for de produkter, som f6retaget tillsammans med andra fSretag tillverkar, blivit mattad, kan ur det enskilda
foretagets synpunkt vara helt rationellt, men >>fretagargruppens>>beteende kan icke desto mindre vara irrationellt med hansyn till det faktiska laget. >>Gruppen>>,
som spelar en fundamental roll i den ekonomiska
strukturbyggnaden ar ej enbart en summering av de olika enheterna.
Produktionsproblemet kan ej ses sasom ett individuellt foretagarproblem,
ty bl. a. skulle da den partiella overproduktionen, som ar en viktig faktor
i forf:s framstillning, sillan kunna vara aktuell. Det ekonomiska
framatskridandet kompliceras i hog grad av denna >gruppfaktor> i det
ekonomiska systemet. F6rf. utvecklar vidare hur en betydande stelhet
kan utmarka den ekonomiska, sociala och politiska strukturen vad angar
manga institutionella element. Kreditvasen och monetira forhallanden
over huvud taget, borgenars- och galdenarsrelationer, rattsliga bestammelser, handelsavtal etc. kunna tid efter annan komma i konflikt med
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den ekonomiska utvecklingens
drivande krafter, varigenom det ekoiomiska framatskridandet
blir en labil process.Framfor allt ser emellertid forf. denna process som ett >dynamiskt balansproblen>> pa ett annat
satt. Balansen i den ekonomiska, politiska och sociala strukturen iir
mycket svar att stindigt bibehalla. De olika elementen i en viss struktur hinga intimt samman. Ofta kan man icke utveckla det ena utan att
ocksa utveckla ett annat, om balans skall bibehallas och produktionssystemet icke lopa risk att brytas sinder. Emellertid utmarkas de olika
elementen ej sillan av en betydande stelhet, och framfor allt iro ofta de
drivande krafterna bakom de olika elementen oberoende av varandra.
Diirtill kommer att teknisk utveckling och serier av :>nya kombinationer
Den ekoav produktionsfaktorer>> mestadels koimmer diskontinuerligt.
nomiska utvecklingen i skilda lander sker vidare icke >i takt>, vilket via
omhandelns och kapitalrrelsernas
rubbningar pa den internationella
rade kan hota strukturens jaimvikt i de enskilda lainderna. De stora svarigheterna i det ekonomiska livet kunna aterforas p'a en staindigt aterkommande diskrepans mellan a ena sidan de drivande krafternla i utoch ett ofta stelt
vecklingen och da icke minst befolkningsutvecklingen
strukturellt och institutionellt
system a andra sidan. Man kan icke gora
en byggnad hogre och h6gre utan att med vissa mellanrum vidga dess
bas och iindra dess struktur; en samlingssal kan ej byggas ut i jiimn takt
med mangden i salen forsamlade personer etc.
Arbetets andra avsnitt innehaller historiska illustrationer till de teoretiska teserna och air givetvis en mycket viktig del. Aven oim den forsta
iir intressant och utan tvivel pekar pa
delens teoretiska uppliggning
mycket fundamentala problem, ar innehallet i teserna med niidvindighet
ofta nagot vagt. Forst en verklig kausalanalys blir en probersten pai arsaval som praktiska betydelse. Denna del av arbetets vetenskapliga
betet omfattar sex kapitel behandlande vad forf. kallar >>detstabila jordbrukssystemet>, det medeltida ekonomiska systemet (>ett balanserat komoch kolonisatiomersiellt system>), de stora geografiska
upptickternas
och okontrollerad tillv:ixt>), befolkningsutnernas tid (>individualism
sarskilt unvecklingen i samband med ekonomiska strukturfiorndringar
tid samt slutligen industrialismens
der de stora folkforflyttningarnas
epok. Det ir av utrymmesskal icke mojligt att hir referera firf:s framstallning i denna del av arbetet. Det kan dock frainhallas att den, eliuru
den ofta iir mycket intressant, icke ir alldeles liitt att fa ett grepp oni,
da den har en viss tendens att alltfor mycket >flyta ut>. Kausalanalysen
Aven om man blir
och foga sammanhingande.
cir ganska osystematisk
stirkt i sin tro pa den teoretiska uppliggningens
fruktbarhet, far man
icke en helt overtygande samlad bild av sa grundliggande
saimmanhang,
som den mera teoretiska delen indicerar.
Den tredje delen ger forst en analys av utvecklingen frain till det nu
av 1929 ars
pagaende krigets borjan. Ett huvuddrag av forklaringen
kris i forf:s termer gar ut pa att den ekonomiska utvecklingen i de olika
landerna >kom i otakt> pa ett sadant saitt, att den dynamiska balansen
Nar de transoceana landerna hade overdineniinte kunde uppriitthallas.
sionerat jordbruk men voro underbefolkade
ocl hade stor sjilvforsorjpa det industriella omradet, hade de europeiska lainderna
ningskapacitet
till jordbruket men pa
industri i forhallande
en overdimensionerad
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samma gang overbefolkning. Samtidigt nadde U. S.A. ett allmant ekonomiskt >mognadsstadium>.
I fortsiittningen av det tredje avsnittet diskuterar fSrf. de utvecklingstendenser, som sannolikt komma att forma den ekonomiska samhallsstrukturen efter kriget. Han riiknar da med att det icke kan bli en industriell expansion i samma takt som fore 1929. De stora investeringsm6jligheternas tid iir f6rbi. Da samtidigt den internationella arbetsfordelningens system iir pa viig att brytas s6nder bade av politiska skil och
pu grund av nyssnimnda bristande dynamiska balans - viirldens produktionsformaga har blivit >>fr stor>>fr att kunna utnyttjas under nuvarande strukturella och institutionella forhallanden -, sa maste man
viinta sig en helt annan ekonomisk samhiillsstruktur an tidigare. Viirldsekonomien kommer att splittras i en mangd relativt sjilvfors6rjande sektioner, och planekonomien blir det helt dominerande draget. Den fria,
individuella, okontrollerade expansionen kommer ej att kunna fortsatta.
Sa 1inge det fanns stora nya investeringsm6jligheter kunde >>varldsekonomiens byggnad> byggas upp utan planmiissig samordning, men sa blir
nu icke aingre fallet. Inskrainkningen av den individuella >produktionsfriheten>>behover dock icke kiinnas viirre in da den fSrindustriella sjiilvhushallningsprincipen sattes ur spel genom den tekniska utvecklingen,
arbetsfSrdelningen, specialiseringen och handeln; den sjilvf6rsorjande
hemmaproducenten forlorade ju pa sitt och vis >>produktionsfriheten>>.
For 6vrigt understrykes att planekonomien sannolikt kommer att giilla
i huvudsak endast de stora grundlaiggande ravarorna och de fiirdigvaror,
som kunna bli fSremal f6r massproduktion. Denna viktiga synpunkt
niimner forf. egendomligt nog mera i forbigaende. - Avslutningsvis
diskuteras nAgra mera allmanna internationella politiska och sociala
frAgor, som kunna bli aktuella i samband med den nya varldsekonomiska
samhaillsstrukturen. Ehuru detta avsnitt innehaller en del beaktansviirda
synpunkter skall det hir icke refereras utan endast rekommenderas till
lisning.
Erik Dahmen.
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