
Ekonomernas debatt om
ekonomisk politik
Strödda synpunkter

av professor Erik Lundberg

1. Inledning
Det har varit en gammal tradition i Sverige att ledande ekonomer
varit- starkt intresserade av ekonomisk politik och därvid också
gärna låtit sig engageras i rådgivande verksamhet i varierande former.

. Det är .sannolikt att en större andel av nationalekonomerna haft
sådåna intressen och engagemang i Sverige, säg sedan första världs
krigets slut, än i något annat land./Detta har nog inte betytt att den
svenska ekonomiska politiken' blivit bättre eller ,:mer upplyst än i
jämförbara länder (t.ex. Sch'weiz). Ingen 'Skulle väl kunna bevisa
detta. Det enda man skulle kunna hävda med någon säkerhet är väl
att dessa ekonomisk-politiskt engagerade ekonomer just genom
detta intresse och kanske en del »rådgivningsprostitutioID) blivit

.::{

!l~g.Q..t. __..sämre_.~.9m ekonomer' än de haft förutsättningar till. Ett
sådant engagemang-kantä-mycken tid (inklusive tid att ex post för
svara dåliga råd) och leder ur rerit vetenskaplig meriteringssynpunkt
gärna till mindre fruktbara teoretiska problemställningar (för låg
abstraktionsnivå). Däremot kan man möjligen hävda att den
ekonomisk-politiska debatten tidvis (åtminstone ur vår synpunkt)
blivit mer upplyst och givande än på annat håll. Jag tänker då på
sådana tider som första delen av 20-talet, en stor del av 3D-talet och
olika perioder under efterkrigstiden.

Följande synpunkter är i sanning spridda och okoncentrerade,
\.

--- föga djuplodande, eftersom de inte bygger på någon tidskrävande
doktrinhistorisk forskning. Jag har haft tillgång till Villy Bergströms /
och Lars Jonungs kapitel i manuskript - liksom till Bertil Ohlins.
Det är de förstnämndas bidrag som stimulerat mig till att skriva om
ekonomernas aktivitet ur delvis andra synvinklar än deras. Bertil
Ohlin.'tar upp en period 1918-23, som jag därför i huvudsak kan
utelämna.

Det är inte fråga om någon egentlig polemik mot Bergströms och
lonungs uppfattningar. Men deras urVal av både e!<onomer och pro
'blem har bestämts av dessa författares redovisade intressefält. Dessa
fält är rätt trånga och hårt inrutade - vilket i och för sig givetvis
inte är något fel men medför en ganska skev orientering i ekonomer
nas deltagande i debatten om ekonomisk politik. Det är givet att
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mina kompletterande synpunkter också är sneda. Inte bara därför
att jag försöker komplettera mina kollegers skevheter utan framför
allt därför att jag som gammal ekonom upplevt och varit med om en
övervägande del av den debatt som här refereras. Vad jag med mitt
upplevelseperspektiv och brist på distans anser vara väsentligt är
givetvis subjektivt härlett ur tradition och gamla fixeringar'. Jag
saknar Villy Bergströms upphöjda distans och därmed hans förmåga
att från ideologens höga men lutande tom se ner på de gamla eko
nomernas trevande debatter. Men jag hoppas att mina strödda syn
punkter kompletterar deras koncentration till vissa angivna perspek
tiv. Mitt'hopp är också att vad jag här grävt fram ur minnen och
sporadisk genomläsning av protokoll från Nationalekonomiska före
ningens förhandIlngar och annan litteratur punktvis kan vara till
nytta för framtida dogmforskare.

Låt mig ge synpunkter på följande angivna huvudområden av den
eko~omisk-politiska debatten. Jag är medveten om att gränslinjerna
mellan dessa områden ofta är artificiella. Men även på strödda syn-
'punkter måste det vara någon dj-la ordning! .

2. Valutapolitik och växelkurser
Ekonomerna har med liv och hist deltagit i nästan alla skeden då'
stora växelkursförändringar varit förestående eller just ägt rum,
alltså 1920-23, 1931-31, 1946, 1949 och 1974~77. Egendomligt
nog var debatten som minst kring kronans appreciering 1946 och '
1949 års stora, svårförsvarbara nedskrivning av kronan (parallellt
med pund sterling). Ekonomerna var liksom desorienterade i den
helt annorlunda första efterkrigstiden.. ,De gamla stora, ekonomerna
var borta, medan Myrdal och Ohlin var »borta» på annat sätt.

Bertil' Ohlin har i denna skrift berört debatten kring valutapoli
tiken efter första världskrigets slut. Den bästa källan för. en samman
fattande överblick finner man i Anders Östlinds omfattande och
spännande ,redogörelse i avhandlingen (1945), »Svensk samhällseko
nomi 1914~22». Ohlin har särskilt uppehållit 'sig vid Wicksells stora.
roll i debatten. Han nämner också Cassel. Men jag skulle vilja poäng
tera .Cassels betydelse och insatser på d~tta och andra områden.
Bland en del medelålders och. yngre ekonomer är och förblir Cassel
en ytterst dubiös. figur - en charlatan i Villy Bergströms ögon (se'
hans artikel). f

I raden av artiklar i .början av 20-talet kritiserade Cassel skarpt
och effektfullt de olika ländernas strävan att efter 1920 åter försöka
uppnå fÖrkrigstidens -gamla guldpariteter. Statsmännen satte någon
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sorts ära i detta, vilket Cassel kallade vidskepelse och dilettantism.
Den deflationspolitik, som England och andra länder tvingades till
genom felinriktade ambitioner, hade allvarliga skadeverkningar på
företagandet. Cassel använde i sin argumentering för realistiska pari
teter sin s.k. köpkra!tsparitetsteori, ett uttryck som i hög grad är
förknippat med Cassels namn. Under de våldsamma svängningarna
ho~ prisindextal och växelkurser under perioden 1916-22 tog
Cassel som norm för riktigt avvägda växelkurser vad han kallade en
valutas inre köpkraft, va~ligen bestämd med hjälp av partiprisnivåns
utveckling i förhållande till en basnivå. Som en grov approximation
bord~ enligt Cassel valutakurser och relativa prisnivåer utvecklas
parallellt på längre sikt - och Cassel utnyttjade denna ytterst enkla
teori med stor pedagogisk skicklighet för att påvisa orimligheterna
vid stora avvikelser. Det var just Cassels storhet som inflytelserik
ekonom, att han så pedagogiskt skickligt kunde utnyttja sin teori
hårt och ensidigt för att demonstrera ett strategiskt och av politik
förarna försummat samband, som faktiskt kunde godtagas vid stora
svängningar.
, Det har skrivits ofantligt mycket både om 1931 års stora'devalve
ring och även 'om ekonomernas attityder och debatt åren 1931-33.
Det är några synpunkter i denna debatt som är värda att framhävas,
och jag kan göra detta i anknytning till Nationalekonomiska för
eningens sammanträde den 26 novem'ber 1931.

Problemet gällde bl.a. ett eventuellt återvändande till den gamla
guldpariteten, som förordades av 'förste inledaren, Volvochefen
Assar Gabrielsson. Myr~al (som andre inledare) passad~ på' att säga
detta som de ekonomiska teoretikerna njöt av att kasta praktikerna
i ansil\tet: »1ag finner direktör, Gabrielssons bevisning för önskvärd
heten av vår snara återgång 'till den gamla guldpariteten alltför
'teoretisk'». Myrdal saknade i Gabrielssons anförande »den realis-

'. tiska kärmingen med den verkliga situationen, såväl den svenska som
än mer den internationella». Myrdal framhöll för det första att den
internationella guldmyntfoten var helt desorganiserad och därmed
'ingenting ·att anknyta till. Men för det andra kunde Riksbanken
under hösten 1931 endast med stöd aven ytterst restriktiv penning
politik försvara den starkt deprecierade kronan. Hur skulle närings
livet klara sig om Rikspanken i det läget slog in på en drastisk
kreditransonering för att driva upp kronan till pari? Det ~~)_!1_~f~S

'~ant att notera ekonomernas helt annorlunda attityd till växelkurs
politiken än den s.om Wicksell, Heckscher, Wigforss hade efter första
världskrigets slut (se Ohlin). Heckscher själv vidgick i debatten att
han nu hade en helt annan uppfattning än aren kring 1920 om den
rät~a växelkurspolitiken. Ekonomerna var eniga om att växelkurser-
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na bara var ett medel för den ekonomiska politiken och borde be
stämmas med hänsyn till önskvärd intern stabilitet. Men detta bor
de, som Myrdal framhöll, betyda att Riksbanken genom en »stark
och långsiktig valutapolitik» först återvann kontrollen över växel
kurserna (valutareserven hade ju nästan helt försvunnit).

Myrdal var i toppform som debatterande ekonom under åren
1931-33. Han skrev under hösten 1931 boken »Sveriges väg genom
penningkrisen». Där ställde Myrdal de ekonomisk-politiska proble
men på ett klart och effektivt vis - med ett sinne för problematiken
som är frapperande modernt. Låt mig bara uppräkna de slags syn
punkter han poängterade och analyserade: växelkurserna måste
tvingas harmoniera med den önskade inre konjunkturutvecklingen;
det är ingen fara för inre inflation - den hotar endast vid en
okontrollerad depreciering; fasthållandet vid en konstant prisnivå
har bara instrumentell betydelse, alltså som medel att nå allmän
stabIlitet; stor vikt lägges vid arbetsmarknadsläget, den höga arbets
lösheten måste reduceras; detta mål med högre sysselsätttningsgrad
(Myrdals uttryck) kan endast nås om industrins räntabili'tet förbätt
ras; att nå detta resultat genom en sänkning av lönerna (som prak
tiker och en del ekonomer förordade) avvisas emfatiskt på institu
tionella grunder; budgetbalanseringsprincipen måste överges; viss
prisstegring för industriprodukter var möjlig inom ramen för kon
stant levnadskostnadsindex. Men Myrdal underströk med emfas
också att i rådande kris det nog inte räcker med bara valuta- och
penningpolitik. Det internationella ekonomiska system'et har till
stor del brutit samman, och »den fria konkurrensen ligger i själa
tåget». Detta är ett återkommande tema i Myrdals världsbild. Därför
krävs det en koordinering av olika former av statlig politik, inklusive
finanspolitik, näringspolitik (för statligt stöd av krisarabbade före
tag och kommuner) med eller utan ~eglering av utrikeshandeln, och
en politik för att göra arbetskraften mer rörlig. Och så en åter
kommande plaidoyer för mer av »planhushällning»., Myrdal var
sålunda tidigt ute med tankar som 'blev aktuella 25-30 år senare.
Jag återkommer till dessa debattämnen under se,nare rubriker..

Före 1946 års appreciering fanns det - som Jonung nämner - en
tanke på kronappreciering i början av 1937. Jag satt som sekreterare
i en liten ad-hoc-kommitte under Wigforss' ordförandeskap: leda
mötel' var bl.a. Cassel, Heckscher, Lindahl, Hammarskjöld, riks
bankschefen Ivar Rooth och några representanter från Industriför
bundet. Jag kan fprtfarande höra Heckschers ivriga röst, då han ur
Kommersiella Meddela1)den läste upp alannerande höga stegringstal
för partihandelsprisindex i olika länder under andra halvåret 1936.
Det skrevs en PM som visade nödvändigheten aven omedelbar
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apprecIerIng för att neutralisera dessa starka prisstegringsimpulser
och därigenom kunna hålla normen om konstant prisnivå. Och så
sprack ekonomernas (inklusive Wigforss) »entusiasmbubbla» för en
appreciering, när kullagerchefen Prytz i lugn ton meddelade att han
- just hemkommen från London - observerat att ett starkt prisfall
var i gång på varubörserna. Det blev inget av apprecieringen denna
gång.

Men nästa gång i juli 1946 blev den av (med 17 %). Återigen var
det fråga om en stark utländsk prisstegring som hotade. den inre
prisstabiliteten. Dessutom drev varuhungern i krigshärjade länder
fram en enonn exportboom. Det hade varit ett stort överskott i
bytesbalansen under 1945 och första halvåret 1946 som tydde på
att kronan var undervärderad. Vid den tiden var det emellertid inte
mycket ekonomisk debatt omkring växelkurspolitiken. Men det var
ekonomen Dag Hammarskjöld som med aktivt stöd av Wigforss drev
igenom politiken. Den följdes aven (som det visade sig meningslös)
exportprisreglering för att förhindra att svenska exportföretag kom
penserade sig och spred inflation till andra länder. Även den mora
liska synpunkten att Sverige inte borde sko sig genom en »terms of
trade»-förbättring anfördes.

En nödvändig förutsättning för att apprecieringspolitiken skulle
bli framgångsrik var att den underbyggdes aven återhållsam stabili
seringspolitik - det underströks av Hammarskjöld och andra ekono
mer (inklusive mig själv som chef fö~ K0t:ljunkturinstitutet). Men så
blev det inte! Finanspolitiken blev starkt expansiv, lönerna höjdes,
omsättningsskatten togs bort Uanuari 1947) och vi hamnade i en
svår valutakris 1947, när nästan hela Riksbankens stora valutareserv
försvann. -

Frågan- om vårt valutaekonomiska l~ge kom upp vid National
ekonomiska föreningens möte i november 1946. Det var en minnes
rik, för att inte säga ominös, seans i en överfylld sal och med Myrdal
som inledare (själv satt jag ordförande). Bakgrunden var intressant
- o,ch I följderna av mötet ännu mer så. Konjunkturinstitutet, som
hade börjåt bli oförskämt självständigt i sina rapporter, hade i en
rapport sommaren 1946 visat' att Sveriges interna ekonomi var ur
balans och att ett köpkraftsöverskott eller inflationsgap kunde
förutses. Bengt Metelius stod i huvudsak för den analysen. Själv
arbetade jag vidare med denna typ av analys och skrev under hösten
en underhandspromemoria som »preciserade» inflationsgapet
(»excess demand») ex ante till bortåt 2 miljarder kronor för 1947 i
det värsta av tre alternativ. Dessa presenterades i Konjunkturrappor
ten i början av 1947 och gick på kollisionskurs med finansminister
Wigforss' statsverksproposition. Handelsminister Myrdal fick min
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PM och tände omedelbart - inte minst därför att han med oro såg
hur Axel Gjöres och andra i regeringen under hösten hade börjat
liberalisera importen.

En huvudtes i Myrdals inledningsanförande var att »vi lever över
våra tillgångar och är nödsakade att lämna vår relativa frihandel».
Importregleringar måste bli nödvändiga inom en nära framtid. Myr
dal har vid tillfälle efteråt sagt mig att hans avsikt just var att provo
cera fram de regleringar som han själv ansåg oundvikliga. Det sägs 
och jag anser mig själv ha observerat detta (fast en stark inbillning
inte ,är utesluten) - att en del åhörare-importörer lämnade salen
snabbt efter Myrdals uttalande för att omedelbart effektuera
importorder. I varje fall blev det rusning efter importlicenser, och
en importreglering tvingades fram under början av 1947. Men den
blev inte effektiv förrän mot slutet av året. Sverige fick ett bytes
balansunderskott motsvarande 6 % av BNP (att jämföras med 1977
års ,på 3 %) och hann' därmed förlora större delen av valutareserven,
märkligt nog till ett belopp svarande mot det kalkylerade inflations-
gapet! .

Deb,atten i föreningen i november 1946 blev minnesrik också på
ett annat sätt. Myrdal tog med glans upp rysskrediten (på en miljard'
kronor) till försvar och satte in den i ett större långsiktigt handels~

politiskt perspektiv. Det var frågan om att inte låta vår export och
vår ekonomi bli för ensidigt beroende av USAs och Västeuropas
instabila system. Dessutom drev Myrdal med energi tesen att ut
rikeshandeln måste inlemmas i ~tt centralt planerat internationellt
system med »organiserad frihandel» - den gamla sortens frihandels
drömmar måste avlivas! Och i detta.organiserade system för- inter
nationell handel måste de östsocialistiska staterna infogas. Gent
emot Heckschers kritik och. tvivel uttalade Myrdal med stor
bestämdhet att om ett sådant infogand~ inte kom till stånd, skulle
den nya organisationen för internationell handel misslyckas. Myrdal
nådde -en topp i raljant oförskämdhe,t, då ·han bemötte Heckschers
skepsis och oro för att den ryska-- efterfrågan på vår export nog
varken skulle bli stor eller stabil, inte minst d.ärför att i en diktatur
stat finns ingen som helst skillnad mellan ekonomi och politik. Myr
dals vänligheter (»käre vän») är dråpliga: »Professor Heckscher
lyssnade kanske inte så noga på vad jag sade. Det är för övrigt
ganska svårt att följa med, eftersom det här gäller ytterst invecklade
ting.» Och så åberopade Myrdal »en såvitt bekant enhällig opinion
inom den stora kr~ts av experter i hela världen» som tycker som
Myrdal. Och till slut: »Professo'r Heckscher kan draga sig tillbaka till
sin studentkammare och säga att problemet är olösligt - en defaitis
tisk ståndpunkt.»

. .. . '--
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Om 1949 års (för) stora devalvering blev det relativt ringa debatt
ekonomerna emellan. Föreningens sammanträde i december 1949
hette »Efter devalveringen» med bankdirektören i Enskilda Banken
Göte Engfors som inledare. Hans tes - som var »Wallenbergarnas» 
var att devalveringen var på tok för stor och 'skulle medföra inflato
riska konsekvenser. Mitt eget inlägg i debatten var ett sorts försvar,
men ganska undflyende. I själva verket hade jag personligen indirekt
varit ganska djupt involverad i deprecieringsbeslutet, eftersom jag på
regeringens uppdrag utfört en relativt omfattande undersökning av
kronans övervärdering och vårt kostnadsläge (i en ~~mlig »PM
rörande kron,ans yttre v~rde» januari 1949). Min slutsats ~ efter en
ingående analys av olika länders pris- och kostnadsserier sedan slutet
av 3D-talet och en rad enkäter hos olika exportföretag - var att vårt
lönekostnadsläge var 20-25 % för hagt i förhållande till England
och USA.

En viktig poäng' var att den första efterkrigstidens inflations
konjunktur höll på att försvinna och konjunkturen försvagas, vari
genom det internationella konkurrensläget höll på att skärpas. Det
var särskilt dollarns starka hårdvalutaställning som var ett problem
(parallellt med D-markens nu). Men min PM utmynnade inte i en
klar rekomme,ndation till krondepreciering. Hänsyn till penning
värdet och till primärt negativa effekter på betalningsbalansen aven
depreciering motiverade slutsatsen att man borde vänta med depre
cieringen. Men så kom pundkrisen och punddevalveringen i septem
ber 1949. Jag kommer ihåg ett samt.al med ekonomen Alf Johans
son (som då var ledamot av riksbanksfullmäktige) ,som utmynnade i
slutsatsen att vi borde rekommendera anslutning till pundet (som
1931). Och detta bl.a. med den motiveringen att den svenska rege
ringens förmåga att föra en anti-inflationistisk politik under åren
1946-48 40kumenterats som så svag att utsikterna till försvar aven
högre kronkurs syntes små!

3. Penning'polItik ~och konjunkturer
Som Ohlin påpekat, var kvantitetsteorin i hög grad på modet under
debatten om inflation och deflation efter första världskriget. Låt
mig åter understryka Cassels insatser.

Cassel trodde i hög grad på tillämpningen av kvantitetsteorin i
olika utformningar som ett effektivt pedagogiskt hjälpmedel att
övertyga vilsegångna politiker och centralbankschefer om samban
det mellan för mycket pengar i rörelse och prisstegring. Cassel
använde gärna tillgänglig ekonomisk statistik - även i detta avseende
är han en förelöpare till modern empirisk analys - för att övertyga
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folk om det nära sambandet mellan prisnivåns och penningmäng_-.
dens starka fluktuationer i olika länder under och' efter första
världskriget. Berömd är också Cassels prestation att för perioden
1800-1910 visa hur nära vågorna i världsprisnivån var>korrelerade
med de monetära guldförrådens avvikelser från en 3 %-trend. Det
kvantitetsteoretiska betraktelsesättet återkom i Cassels under 20
talet tätt återkommande varningar för en växande guldknapphet
som en orsak till årtiondets deflationistiska tendenser. Cassel synes
ha varit fullt medveten om hur begränsad kvantitetsteorin var som
analysmetod. Han framhöll t.ex. att omloppshastigheten kunde
variera när efterfrågan på betalningsmedel förändrades vid t.ex. en
ökning i penningmängden. I olika sammanhang var han noga med
att påpeka att en ökning i penningmängden inte utan vidare kunde
betraktas som orsak till en allmän prisstegring; denna ökning kunde
ibland snarare vara en följd -av inkomststegringen. Den styrande
»parametern» borde i stället vara diskontot och den allmänna ränte
nivån.

Det bör - som stöd och komplettering till Jonungs framställ
ning - framhållas att ekonomerna under 20-talet levde med olika
versioner av kvantitetsteorin för tolk'ning av konjunkturförloppet.
Centralbankernas kreditpolitik var i centrum för vår uppmärksam
het'. Läs t.ex. Erik Lindahls .fina lilla uppsats »Om förhållandet
mellan penningmängd och prisnivå» av 1929, där· han på ett före
dömligt sätt (i jämförelse med sena dagars monetarister) prövade
kausaliteten, under vilka förhållanden penningmängdsförändringar
kunde tänkas vara orsaker till respektive följder av prisnivåvariatio.
ner. Vi slukade penning- och kreditteorierna hos Irving Fisher,
H3:'wtrey, 20-talets Keynes, Robertson, Hardy, Williams, Hayek etc.

Debatten mellan ekonomerna i Sverige gällde i hög grad bakom
liggande konjunkturuppfattningar. Cassel spelade åter en väsentlig
roll också i den internationella diskussionen. Han gav en i många
avseenden riktig bild av 1920-talets balansstörningar. Blandekono
merna var Cassel jämte Keynes den främste motståndaren till de
orimliga skadeståndskraven på Tyskland. Han visade hur dessa järnte
de labila ·internationella· kapitalrörelserna undergrävde den inter
nationella monetära balansen och hur en allt ojämnare guldfördel
ning och ökad guldknapphet gav,upphov till deflationistiska tenden
ser. Men Cassel kom - i överförenklingens tecken - att eriiigt min
mening lägga orimligt stor vikt vid rent monetära förhållanden och
vid prisnivåernas utveckling; för honom var 1929-32 års konjunk
.turkatastrof i huvudsak ett rent monetärt fenomen bestämt av det
starka prisfallet.

Jag kommer ihåg hur Wigforss i början av 3D-talet uppmanade oss
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att läsa Hayek. (Wigforss var vid den tiden ofta först i observationen
av ny ekonomisk litteratur.) Vi debatterade intensivt ifrågavarande
chockerande syn på 1929 års kris som skulle vara en följd av att
kreditexpansionen under uppsvinget (vid konstant prisnivå) tvingat
fram ett »tvångssparande», som drivit upp investeringar utöver
tillgången på frivilligt sparande. Detta var en balansstörning som

.måste rättas till genom en kreditpolitisk åtstramning och följande
.- depression. Sådan var i i huvudsak Cassels och Hayeks konjunktur-

uppfattningar. ..
Man återfinner denna problemställning i Nationalekonomiska för

eningens debatt i oktober 1931 om arbetslösheten. Johan Åkerman
var sedan flera år språkröret för en typ av »överinvesteringsteori». I
sitt debattinlägg framhöll han att eftersom krisen berodde på för
litet »frivilligt» spar,ande, så kunde depressionen inte gärna hävas
genom en stabiliseringspolitik som 1?yggde på en reduktion av totala
sparandet (bl.a. genom statliga budgetunderskott). Cassel byggde
sina rekommendationer på liknande föreställningar om sparande
investering-relationen. På denna punkt kom »Stockho1msskolans»
ekonomer in som opponenter och banbrytare (se nästa avsnitt).

Som lonung framhåller i sin uppsats kom förståelsen får penning
politikens och pengarnas betydelse för konjunkturer och prisstabili
tet på ett tidigt stadium i Sverige. I 20- .och 3D-talens diskussioner
framhöll ekonomerna både räntans och penrtingmängdens strate
giska roller. I Nationalekonomiska föreningens debatter i början av
3D-talet var Riksbankens penningpolitik ofta på tal. Myrdal varnade
för faran av den restriktiva politiken under hösten l 931. Lindahl (i
sitt inledningsanförande i november 1932) framhöll betydelsen av
penningmängdökningen. Även i den första konjunkturrapporten
(hösten 1937) lade jag viss vikt vid det monetära utrymmet, mätt
som tillg~ng på likvida medel, som utgjorde en nödvändig betingelse
för 3D-talets expansionsprocess. Men det föll oss inte in att, som
lonung i försiktjga ordalag antyder, ge »kontrollen» av penning
mängden kausal betydelse för 3D-talets prisutveckling.

Det kan ,vara värt att notera att Jacob Wallenberg i National
ekonomiska föreningens debatter ständigt ville påminna finans
ministrar liksom Stockholms ekonomer om pengarnas strategiska
betydelse. Efter Heckschers inledningsföredrag i april 1933 om
»ArbetslöshetspolitikeID> tog Wallenberg upp risken för inflatorisk
ökning av penningmängden, när statens budgetunderskott (vid en
expansiv finanspolitik) -finansierades i Riksbanken. Han återkom
många gånger till detta tema och detta med långt högre relevans
under 40-talet, t.ex. i diskussionen i januari 1949 efter Wigforss'
budgetföredrag, då han underströk faran av Riksbankens penning-
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skapande politik, som var en följd av ambitionen att hålla ränte-
nivån nere på 3-procent-nivån. '

Vi ekonomer försummade inte heller så helt problematiken om
kring penningmängden under efterkrigstiden. Erik Dahmen skreven
vägande artikel i Ekonomisk Tidskrift hösten 1952. Själv höll jag på
att råka illa ut - det gjorde jag faktiskt men det är en annan historia
- när vi i konjunkturinstitutets höstrapport 1953 analyserade
risken av att Riksbanken var i färd med att skapa för hög likviditet.
Analysen gjordes av Krister Wickman, och jag drog oroväckande
(för Riksbankens och finansdepartmentets byråkrater) slutsatser om
ökade inflationsrisker under 1954 som följd av den för höga likvidi
teten.

Det är inte möjligt att inom ramen för denna uppsats gå närmare
in' på ekonomernas debatter under 3D-talet kring penningpolitikens
roll och möjligheter. (Jag hänvisar till min redogörelse i Konjunktu
rer och ekonomisk politik, kap 9.) Jonung har i sin uppsats koncen
trerat uppmärksamheten på prisstabiliteten som norm för penning
politiken. Och detta var utan tvivel en väsentlig aspekt. Men jag vill
tillägga en distinktion. Under 3D-talet - liksom också efter'kriget 
prövades penningpolitikens effektivitet i jämförelse med finanspoli
tiken. Map pekade på bristen på effektivitet i depressionens botten
1932-34, i ett läge med hög likviditet och låg räntenivå. Endast en
aktiv finanspolitik kunde då sätta sprätt på ekonomin. Jag skrev:
»Denna syn på penningpolitikens ringa effektivitet, som var ny, frisk
och revolutionär i början av 3D-talet, levde- kvar ... och blev en
gammal, sur och nästan reaktionär dogm under efterkrigstiden»
(Konjunkturer och ekonomisk politik, s. 261). Men bl.a. Dag Ham
marskjöld (t.ex. i »Atgärder mot arbetslöshet», Arbetslöshetsutred
ningens slutbetänkande av år 1935) underströk att penningpolitiken
potentiellt i en högkonjunktur med inflatoriska tendenser kunde bli
mycket effektiv, ja t.o.m. för effektiv. Haplmarskjöld framhöll vid
denna tid Riksbankens centrala och oberoende ställning vid utform
ningen av den ekonomiska politiken. Lindahl gick ännu längre 
han vidhöll ännu efter kriget den uppfattningen att Riksbanken
borde få ge direktiv åt finansdepartmentet om hur budgetpoli
tiken skulle läggas upp för att passa in i det penningpolitiska pro
grammet.

4. Finanspolitik, inflation och arbetslöshet
Det' är givet att den nya expansiva fin~nspolitiken från 1933 beled
sagades av l~vlig debatt, inte I1!inst inom Nationalekonomiska för-
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eningen. Här fanns - som Villy Bergström framhåller - en ganska
klar skiljelinje mellan äldre och yngre ekonomer.

Om möjligt bör man göra en distinktion mellan oförmåga (ovilja)
att förstå (eller acceptera) den »nya» teorin och en uppfattning om
allvarliga negativa biverkningar aven aktiv finanspolitik. Cassel
representerade en blandning av oförmåga och ovilja, liksom också
Johan Åkerman. Sådana olikheter kom tydligt fram i föreningens
debatt i november 1932 efter Lindahls inledning »Offentliga arbeten
i depressionstiden>. Det var t.ex. fråga om finansieringen av offent
liga arbeten som skulle medföra en bortträngning av privata investe
ringar via höjd ränta. De yngre ekonomerna - men även Heckscher
- hävdade att en tillräckligt expansiv penningpolitik kunde neutrali
sera en sådan effekt.

I denna debatt' - som också vid många andra tillfällen - fram
kom synpunkter att huvudorsaken till arbetslöshetskrisen var för
höga löner. Bagg~ och Johan Åkerman underströk denna synpunkt
och befarade att en ökad volym offentliga arbeten skulle medföra
en permanentning av denna snedvridning i löneläget. Det blev vid
flera tillfällen föga givande debatter om »lönepolitiken». De yngre
ekonomerna av Stockholmsskolans typ framhävde lönehöjningarnas
dubbelsidiga effekter på både kostnader och köpkraft. För denna
problematik gav Alf Johanssons avhandling av 1934, Löneutveck
lingen och arbetslösheten, precisering åt debatten. Han beskrev i en
serie modellförlopp hur å ena sidan en lönekostnadsstegring succes
sivt spreds i form av prisstegringar och å andra sidan hur en åt
följande köpkraftsökning påverkade efterfrågan. För de yngre eko
nomerna blev pris-löneförloppet i huvudsak neutrala med hänsyn
till finanspolitikens reala expansionseffekter - under förutsättning
aven anpassad växelkurspolitik.

-De på sätt och vis allvarligaste invänd"ningarna mot den aktiva
finanspolitiken kom från Bagge och Heckscher, som väl kunde fatta
den nya teorin, men var negativa med hänsyn till institutionella och
politiska verkningar. Med tung och sur pessimism talade Bagge (vid
Föreningens debatt i november 1932) om svårigheten att finna ritn
liga projekt, få dem igång i tid i tillräcklig omfattning och sedan
kunna avbryta etern i tid före nästa högkonjunktur. Heckscher talade
om den stora långsiktsrisken att den aktiva finanspolitiken skulle
betyda en successiv ökning i den offentliga sektorns andel, en fort
gående process som till S1l1t skulle omvandla vår ekonomi till någon
form av kollektiv hushållning.

Det finns ingen anledning att här gå narrnare in på de yngre
ekonomernas motivering för och ~nalys av den aktiva finanspoliti
kens verkningar. Bara några synpunkter, som kan anses typiska just
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för den svenska debatten. Sparande-investeringsproblematiken var
central sedan Wicksells dagar. Som svar på kritiken från praktiker
och från den äldre skolan kunde Lindahl, Myrdal och Ohlin visa hur
ökade offentliga investeringsutgifter via höjd nationalinkomst fram
kallade det ex post sparande som var erforderligt. Man talade vid
denna tid ännu ganska löst om indirekta effekter, även om Ohlin
presenterade räkneexempel med multiplikatoreffekter. Myrdal var
ganska konservativ beträffande stabiliseringsmålen. Det gällde att
inte driva upp en alltför snabb högkonjunktur - ty då skulle det
följande bakslaget bli så mycket svårare. Härtill kom den psykolo
giska' förtroendefaktorn som energiskt underströks av ekonomerna.
Det gällde enligt Myrdal att bevara statsfinansernas »sundhet», se till
att statens skuldökning under depression återbetalades under hög
konjunkturen.

Det ur internationell synpunkt originella i den svenska finanspoli
tiska debatten under 3D-talet var nog framför allt det avseende eko
nomerna fäste vid »det internationella utrymmet». Restriktioner
med hänsyn till effekter på betalningsbalansen - via verkningar på
import och export - debatterades och analyserades ingående.
Behovet av tillräcklig valutareserv resp'ektive en erforderlig rörlighet
hos växelkurserna blev förutsättning för en mer expansiv konjunk
turutveckling i Sverige än i utlandet.

Inriktningen av finanspolitik respektive penningpolitik bestämdes
av uppfattningen av konjunktursvängningarnas natur. Syftet under
3D-talet var i första rummet konjunkturutjämning. Man diskuterade
på ett teoretiskt plan olika typer av konjunktursvängningar. Cassel
och Åkerman hade sina specialteorier, som präglade deras politik
rekommendationer. Själv försökte jag (i debatter och i avhandlingen
av 1937, Studies in the Theory ofEconomic Expansion) se samban
det mellan tillväxt och konjunkturbakslag och försökte visa att det
fanns en inbyggd instabilitet i vårt ekonomiska systern, som kunde
utlösa olika typer av konjunkturbakslag. Den första konjunktur
rapporten från Konjunkturinstitutet (hösten 1937) innehöll en
första statistisk kartläggning av konjunkturförloppet sedan 1929
och denna fullföljdes aven prövning av det svenska näringslivets
konjunkturkänslighet (1945). '

Man talade under 3D-talet förvånansvärt lite - i synnerhet Myrdal
- om sysselsättningsmäl. Lindahl nämnde i sitt föredrag vikten av

\ att minska arbetslösheten. Det var framför allt Ohlin, som tog upp
sysselsättningsfrågan och som det centrala, att få igång produktio

. nen för att öka sysselsättningen. Det var först med arbetarrörelsens
efterkrig~program (1944) som preciserade mål för den fulla syssel~

sättningen kom fram.
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Det nya under senare delen av 30-talet var att den löpande eko
nomiska statistiken på ett helt annat sätt än tidigare kunde ge
kvantitativ precisering åt argumenten. Konjunkturinstitutets insat
ser på detta område var väsentliga. Jag har en stark minnesbild av
mitt eget första framträdande som inledare inför Nationalekono
miska föreningen våren 1939. Jag lade fram en konjunkturbild av
3D-talet och diskuterade den ekononliska politikens möjligheter och
resultat. Min första opponent var Heckscher. Han var ganska upp
rörd: Att tala om konjunkturer och konjunkturpolitik i ett läge då
ett världskrig när som helst kunde bryta ut! Han framhöll emfatiskt
att ämnet var fel valt - i bästa fall var det inte mitt fel. Nu gällde
den allt dominerande huvudfrågan vår försvarsberedskap. Cassel
hade redan sedan mitten av 30-talet drivit frågan om vår beredskap
inför avspärrning; i artikel efter artikel kritiserade han Sveriges
valutapolitik som resulterade i en onödigt stor valutareserv. Denna
borde inför den växande krigsrisken omvandlas i reservlager av
bränslen och livsnödvändiga råvaror. Det var väl inte så dumt?

Under de första efterkrigsåren kopplades finanspolitiken i hög
grad ~till ~nflationsproblematiken. Efter mitt inledningsföredrag i
mars 1947 (»Inflationsfaran och den ekonomiska politiken») blev
det en livlig debatt om inflationsgap, köpkraftstryck, kronapprecie
ring, skattepolitik m.m. Problemställningen gällde framför allt om
hur effektivt man kunde hålla nere pris- och kostnadsstegringen
genom direkta kostnadsnedhållande åtgärder: genom kronapprecie
ring, borttagandet av omsättningsskatten, lågräntepolitik med rikt
ning på hyresnivån, pris-, investerings- och importregleringar. Min
kritik - som bemöttes av framför allt Dag Hammarskjöld och Gösta
Rehn - gick ut på att den expansiva finanspolitiken medförde ett
stort inflationsgap, vars perpetuering bidrog till att vi sjönk allt
djupare ner i »regleringsträsket». Hammarskjöld förnekade att
apprecieringen skulle ha bidragit till köpkraftsöverskottet och
bytesbalansens starkt ökade underskott. Som ovan framhållits, var
det nya i debattläget att man nu statistiskt »mätte» inflationsgapets
storlek. Man kan säga att begreppet gick tillbaka till Stockholms
skolans ex ante investerings- och sparandestorheter (Lindahl, Myr
dal och Ohlin). Konjunkturinstitutets pionjärinsatser på national
inkomstkalkyler och nationalräkenskap (Ingvar Ohlsson) kom att
användas för djärva kvantifieringar. Egentligen var det fantastiskt
hur vi på Konjunkturinstitutet under 1946 och 1947 kunde ostört
lägga fram dessa gapkalkyler, som implicit innebar en hård kritik
av Wigforss' och Hammarskjölds lugnande ekonomisk-politiska bud
skap från finansdepartementet. Det var högt till tak under Wigforss'
liberala ledning! Det väsentliga beståep.de i dess övningar blev upp-

') .
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läggandet av årliga nationalbudgeter som ram för finanspolitikens
skatte- och utgiftsparametrar.

Gösta Rehns kritik vid ovan berörda föreningssammanträde var
en inledning till en lång debatt om finanspolitiken, en debatt som
sträckte sig fram mot mitten av 50-talet. Frågan gällde både att
bekämpa inflationen, hålla hög sysselsättningsgrad och klara betal
ningsbalansen. I stället för det generella synsätt som karakteriserat
ekonomernas debatt under 3D-talet och min egen uppläggning vid
detta möte, poängterade Rehn ojämnheterna i pris- och sysselsätt
ningsutvecklingen och framhöll vikten av att föra en selektivt inrik
tad finanspolitik. Det gällde att nå full sysselsättning med ett
minimum av inflation. Rehn ville att den generellt åtstramande poli
tiken skulle drivas så hårt att den totala »vinsttriangeln» blev hårt
sammanpressad - varigenom arbetsgivarens motstånd mot för- stora
lönehöjningar skulle bli starkt. Samtidigt skulle de »arbetslöshets-
öan> som uppstod inom företag och branscher med otillräckliga
vinster (och förluster) »duschas bort» genom alla möjliga sorters
selektiva finanspolitiska insatser. Här fick givetvis också mer långsik
tiga strukturella mål spela in. Rehn och jag fortsatte som sagt en
ytterst livlig debatt under flera år. En sorts sammanfattning presen
terades i Konjunkturer och ekonomisk politik, som Rehn oppone- )
rade på i ett intressant nummer av Ekonomisk Tidskrift (december
1953). Rader av frågor togs upp gällande den selektiva politikens
verkningar på prissättning, produktivitet, tillväxt, vinster, resursför-
delning m.m. plus hela den stora frågan om politisk och ekonomisk
maktfördelning.

Själva teoribildningen omkring inflationsgap o.dyl. fördjupades
och. förfinades i hög grad genom Bent Hansens vetenskapliga bidrag
- en serie uppsatser och framför allt genom avhandlingen A Study
in the Theory ofInflation (1951). Han återknöt på ett frukbart sätt
till Wicksells gamla distinktion (i Geldzins und GUterprise av 1898)
melian efterfrågeöverskott på varor respektive produktionsfaktorer
(»faktorgap»), d.v.s. framför allt arbetskraft. Denna distinktion
fanns med i Rehn-Lundberg-debatten, men faktorgapet förädlades
så småningom till en Phillipsrelation. Debatten om finanspolitikens
faktiska och möjliga effekter kom sedan (säg från slutet av 50-talet)
att systematiskt sättas in i ett nationalbudgetsammanhang - med
mätningar 'av direkta och indirekta (multiplikator) effekter. Det
skulle föra för långt att här ta upp den debatten.

5. Tillväxt, strukturpolitik och kapitalets roll
Det sägs ibland att problem om ekonomisk tillväxt inte dök upp på
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allvar i vår debatt förrän på 50-talet i samband med långtidsutred
ningarna. Men jag kommer ihåg hur industriproduktionens våld
samma tillväxt under andra hälften av 20-talet livligt diskuterades.
Vid Stockholms Högskolas socialvetenskapliga institut arbetade
under åren 1927-32 ett gäng unga ekonomer (med Rockefeller
anslag) på att få fram utveckling av nationalinkomst, priser, löner,
produktivitet i Sverige sedan 1860-talet. Det kom en serie volymer
(i Stockholm Economic Studies).

Ur analytisk synpunkt är det av intresse att notera att Wicksell
egentligen aldrig hade något sinne för utvecklingens dynamik. Han
arbetade mest med »stationära modelleD> och allmänt sett var han
utvecklingspessimist. I den generationen var det Cassel som hade
visioner om industrialismens dynamik och föreställningar om fram
stegstakt och en början till en »theory of economic growtlli>. Cassel
byggde på en föreställning om den »likformigt framåtskridande hus
hållningen». I 'sin analys av konjunkturproblem likaväl som av
världens peIl:ning- och valutaproblem tog Cassel till utgångspunkt en
ekonomi med en tillväxttakt av 3 % per år. Härigenom fick hans
analys en fläkt av realism som man ofta saknar hos andra av den
tidens kända nationalekonomer. Det är märkligt att Cassel i anslut
ning till sin diskussion om likformigt framåtskridande gav en ganska
klar formulering av det s.k. Harrod-Domar teoremet, som' kan
användas för att visa hur sparandet kan påverka tillväxttakten.
Denna analys av ett samband mellan sparkvot och tillväxttakt fanns
redan i den tyska upplagan av Theoretische Socialökonornie. Då
boken var skriven redan före första världskrigets utbrott, betyder
detta att Cassel i denna fråga hade oturen att vara ett tredjedels
sekel före sin tid!

Cassels innovation att studera ekonomiska problem ur den eko
nomiska utvecklingens synvinkel gav honom andra perspektiv än
flertalet andra ekonomer. Han blev både mer av optimist och realist
än t.ex. Wicksell, som 'gärna höll sig till stationära förutsättningar
och ju såg pessimistiskt på befolkningsfrågan i Sverige, kanske delvis
därför att han. tycktes underskatta den pågående industrialiserings
processen under decennierna före första världskriget. Cassel bekym
rade sig föga o'm den avtagande avkastningens lagar och bagatellise
rade problemen om inkomstfördelningen: de relativt små omfördel
ningar som var möjliga spelade så liten roll i jämförelse med möjlig
heten att fördubbla de totala realinkomsterna på 25 är (vid 3 %
framstegstakt ).

I en sak var ekonomerna ense: utrikeshandelns, det fria inter
nationella. varuutbytets enorma betydelse för produktion och lev
nadsstandard i Sverige. Detta går igenom som en röd tråd i ekono-
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mernas debattinlägg i Nationalekonomiska föreningens möten under
20- och 3D-talen. Heckscher var givetvis den store motståndaren
mot all protektionism. Under 20-talet skrev Cassel mycket om
farorna för den internationella handeln - och därmed riskerna för
en mindre produktiv arbetsfördelning mellan länderna - till följd av
de starka protektionistiska tendenserna som tog sig uttryck i höjda
tullar och importregleringar. Men det bör framhållas att Cassel
inte var någon frihandelsdogmatiker . I själva verket angrep han
Heckschers hårda frihandelsståndpunkt så som denna bl.a. framkom
i Betänkande angående fullsystemets verkningar (SOV 1924). Den
reservation som fogades till betänkandet var i huvudsak Cassels
verk. Här framkom Cassels realistiska kritik aven del verklighets
främmande förutsättningar som frihandelsläran byggde på. Han
visade på den existerande höga arbetslösheten i Sverige och använde
t.o.m. uttrycket »full· sysselsättning» vid beskrivning av ett av vill
koren för att samhällsekonomin skall vinna på ett slopande av tull
skyddet. Han trodde inte - med goda skäl - på att konjunkturväx
lingarna skulle bli mindre vid frihandel (vilket kommittens majoritet
hävdat). Cassel betraktade i stället - på ett ganska modernt sätt 
tullpolitiken som en del av den allmänna ekonomiska politiken med
syfte att styra den ekonomiska utvecklingen i gynnsamma banor.

Det kom fram en ny problematik vid studiet av 1930-talets
ekonomiska utveckling: strukturförändringar och strukturomvand
ling. Den egentliga fadern till detta intresse var Ingvar Svennilson. I
hans studie av 3D-talets strukturförändringar (Strukturella inslag i
de senaste årens ekonomiska utveckling, Konjunkturinstitutet
1939). Den intressanta långsiktseffekten av 1931 -års kraftiga deval-
vering var, som Svennilson .visade, den följande strukturföränd
ringen: det blev ingen »export-Ied growth» som under 20-talet utan
i väsentlig mån en omriktning av produktionsresurserna mot hem
mamarknaden. Svennilson visade hur denna utvecklingsproce.ss kunde
innebära strukturell ojämvikt på olika punkter. Detta betraktelse
sätt '.utvecklade han än mera i det stora arbetet Growth and Stagna
tion in the European E'conomy (1954): där visades hur den långsam
ma instabila tillväxten och stagnationen i olika länder under mellan
krigsperioden kunde ~hänföras till »structural maladjustment», till
frekvenser av »sjuka industrier» vid stor överkapacitet, kartellisering
med stelhet i strukturen och orörlighet hos produktionsresurserna.
1930-talets av deprecieringen skyddade 'hemmamarknad hoade resul-
terat i för många små företag, för korta serier, för mycket av kartel
lisering. I debatten lanserade Svennilson uttrycket »strukturrationa
lisering» som en nödvändig del aven långsiktig statlig politik med
ambitiösa tillväxtmål i sikte. -Svennilson präglade redan 1942 det
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nya begreppet näringspolitik. Jag återkommer till denna problema
tik i nästa avsnitt.

Det förekom en del diskussion - inte minst mellan Rehn och mig
själv - om i 'vad mån efterfrågetryck och marknadsbestämd pris
och lönebildning kunde relativt automatiskt medföra produkti
vitetshöjande strukturomvandlingar. Produktivitetsvinster genom
överföringar av resurser från mindre Uordbruket) till mer produk
tiva områden hade diskuterats en hel del redan på 30-talet. Nu kom
pris- och löne~ildningensmarknadsbestämda brister i effektivitet in
i debatten. Vi diskuterade hur mycket av marknadskonforma löne
relationer som kunde tillåtas. Den solidariska lönepolitiken - så
som den lanserades i »Fackföreningsrörelsen och den fulla syssel
sättningen» (1951) - blev svaret - jämte en rörlighetsbefrämjande
arbetsmarknadspolitik som särskilt blev 60-talets melodi.

I debatten om stabiliseringspolitiken i början av 60-talet kom
vinstens ställning att spela en central roll. För Rehn framstod
vinsten inom det privata näringslivet som »ett odemokratiskt
utsuget tvångssparande», som borde ersättas med ett statligt organi
serat sparande i den ena eller andra formen (i Tiden nr. 3, 1948).
Rehn var som vanligt tidigt ute med visioner om ett bättre samhälle!

För andra ,ekonomer, inklusive mig själv, framstod varierade
vinster och täntabilitetstal som incitament till investeringsinriktning
och strukturomvandling samtidigt som vinsten var en väsentlig källa
till företagssparande. Vi fick under 50-talet och början av 60-talet
en livlig debatt om kapitalbildning och tillväxt, investeringsmål och
teknisk utveckling, delvis i anknytning till sekvensen av långtids
utredningar. Den leddes och inspirerades i hög grad av Svennilson
som vid flera tillfällen inledde debatter om ekonomisk tillväxt och
investeringar· i Föreningen. Svennilson - jämte Dahmen med hans
schumpeterianska predikan - var den som med starkare emfas tog
upp den tekniska utvecklingens avgörande betydelse för industriell
produktivitetstillväxt och föt transformationen av kapitalbeståndet.

Det blev en intressant debatt om kapitalbildningsproblem 'från
mitten av 50-talet - med bl.a. Bent Hansen, Guy Arvidsson, Lars
Lindberger, Ragnar Bentzel, Ingvar Svennilson och mig själv som
deltagare. Vid sidan av mer traditionella frågor om kapitalets bety
delse för tillväxten med hänsyn till »teknikfaktorns» variabla roll
diskuterades problem omkring funktionsdugligheten hos existe
rande kredit- och kapitalmarknader.

. Här"- känner ekonomerna sig vara på sin »mammas gata». Gamla
hederliga frågor om jämviktsränta dyker upp så som de behandlades
av Wicksell och Cassel och sedan byggdes ut och krånglades till av
,Lindahl och Myrdal under 20- och 3D-talen. Och så återkommer en
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glad och radikal Myrdal med helt nya signaler 1944 i uppsatsen
»Höga skatter och låga räntoD) (i festskriften till Heckschers 65-års
dag). Här vill Myrdal frigöra räntebildningen från gamla bindningar
till »gränsavkastning för nyinvesteringaD) o.dyl. genom tillräckligt
hög beskattning (av bolagsvinster eller på annat sätt). Den realistiska
utgångspunkten är »att det inte finns några utsikter för en återgång
till en friare kapitalmarknad» och att den rådande 3 %-nivån ~r poli
tiskt sanktionerad och ett samhällsintresse - med hänsyn till
bostadsbyggande och rättvisa i inkomstfördelningen. Men Myrdal
driver också tesen att det bör vara ett samhällsekonomiskt mål att
driva ned ränteläget lägre - till 2, l eller O%. De gamla föreställ
ningarna om kumulativa prisstegringsverkningar av »för låg ränta»
gäller inte längre, när man med väl awägda skatteparametrar (eller
eventuellt med stöd av investeringskontroll) kan stoppa en uppd.ri
ven investeringskonjunktur. Argumentet att sparandet kan bli för
lågt awisas med hänvisning till möjligheten av ökat offentligt
sparande. Myrdal var oklar om han menade nominella eller reala
räntesatser; men tolkar man hans »prognos» i reala termer, har han
utan tvivel fått mer än rätt!

Myrdals utmaning från 1944 levde med i den livliga debatten från
mitten av 50-talet rörande kredit- och kapitalmarknadernas faktiska
och önskade funktionssätt. I 1955 års långtidsutredning (»Balanse
rad expansioID») togs problematiken om investeringarnas allokering
upp på allvar - med Svennilson som idegivare. Bent Hansen
(Konjunkturinstitutets nye chef) tog i ett remissyttrande upp den
fundamentala frågan om man inte i ett tillräckligt högt ränteläge
kan finna »den av utredningen efterlysta mekanismen som leder '
kapitalet till de mest lönande användningarna». Denna_problemställ
ning tog jag upp i sista kapitlet 'av min bok Produktivitet och ränta
bilitet (1961), som Svennilson hårt kritiserade. En av mina frågor
var just om inte den mycket stora, av beskattning uppdrivna spän
ningen mellan vad den enskilde spararen fick i avkastning efter skatt
och vad marginalkostnaden brutto för kapital är för industriföre
taget (en spänning mellan kanske 2 och 15 - 20 %) medför stora
felalloke'ringar av kapitalresurser. Redan då kom frågan upp i vilken
grad kapitalet (investeringarna) felallokerades systematiskt med
hänsyn till sysselsättningsprioritering och tillbakasättande av avkast
ningsnormer. ,Kreditmarknadens regleringsmekanismer kritiserades
ur dessa synpunkter.

Felfunktioner hos kapitalmarknaden (i vidaste mening) kunde
enligt min analys också bero på den höga graden av återplöjning av
vinstmedel inom företage-n - i stället för att i större grad skjutsa ut
företagssparandet på en vidgad, marknad för riskkapital. Här blev
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debatten livlig - med särskilt Svennilson men också från en annan
synvinkel Bertil Ohlin som opponenter. Hela frågan om nivån på
bruttosparandet - dess eventuella optimum - kom upp till debatt
- liksom dess fonner och fördelning. AP-fondproblematiken kal
fatrades bl.a. ur dessa synpunkter. Men det skulle föra för långt att
·här också ta upp debatten omkring detta problemkomplex.

6. Debatten om ~konomiskasystem
Låt mig till slut säga några otd om denna den mest diffusa delen av
ekonomernas debatter. Jag gör det därför att Villy Bergström angri
per ekonomernas liberala bias respektive charlataneri på detta
område. Enligt min mening har han i princip rätt men inte så ·rätt
som han vill få oss att tro. Ekonomerna - inte ens »de ledande» - är
en så homogen skara över tiden som han vill inbilla oss.

Men visst finns det en »yrkesmässigt» betingad- bias. Vi sysslar
, nästan helt med det ekonomiska system vi lever i, undersöker hur

det fungerar och när vi kommer med. ekonomisk-politiska syn
punkter och förslag är det i regel fråga om marginalförändringar av
detta system. Jag tycker att denna typ av bias är både förklarlig och
hedervärd. Inom detta »snedvridna» intresse för existerande system
bjuds i alla fall en 'stor variationsrikedom av modeller för tolkning
aV'förl1utna förlopp och framtidsutsikter.

Men när en del av oss kommer till framtid~visiol].er är vi dilettan
ter. Då kommer vi med påståenden och försäkringar som inte är
~?.v.~.t..enskapligt grundade». Detta blir som Bergström framhåller
bet~nkligt därför att vi ofta ger sken av att uttala_.Q.S.s S9m fackmän.
Men även Marx felade på den punkten: han var skarp och vetenskap
lig i analysen av det existerande kapitalistiska systemet men svag i
de »önskebetonade» prognoserna. Men det är riktigt som Bergström
säger att många - kansI(e flertalet - ekonomer på lösa grunder ofta
rekommenderar en liberaliserande ekonomisk politik. Men inte alla!
-.-- Bergström går tyvärr inte narrnare in på fenomenet Myrdal, som
dock mycket länge i hög grad varit en ledande ekonom. Han var så
vitt jag vet den förste som i Nationalekonomiska föreningens debat
ter (1931) gick in på begreppet »planhushällning». Vid ett ~förenings
möte (november 1934) inledde Heckscher en diskussion just under
rubriken »Planhushållning». Myrdal var förste opponent och gav en
gripande skildring av det gamla liberala systemets förfall (vari I

Heckscher - men i annorlunda stämningsläge - delvis instämde).
Förfallet gällde framför allt internationellt, men konsekvenserna för'
Sverige borde vara klara. Och Myrdal var inte ensam. Heckscher
talade ·om »planhushållningens- ~p<?stlar» och beklagade att ekono-
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miska vetenskapsmän försökte vara alltför »tidsenliga». Karin Kock
pekade på de många och svåra lokala sysselsättningsproblem som
uppstått under depressionen och som inte kunde klaras utan plan
mässiga ingripanden. Även Bertil Ohlin var mindre liberal än
Heckscher och sökte former för köördinera~tsingrepp under
rubriken »ramhushällning». -----

Det var framför allt under kriget och den första efterkrigstiden
som planhushållningsdebatten blommade upp. Jag sk~JI~_ gentemot
Bergström vilja hävda att så gott som alla »ledande» ekonomer-{med
något moment av cirkeldefinition av begreppet' »ledande»f'var radi
kala i meningen att de ville få till stånd väsentligt mer av centr'alt
koordinerade 'planer ror oundvikliga ingrepp i ekonomin. Raden av
utie'dningar »angående ekonomisk efterkrigsplanering»".-från den s.k.
Myrdals-kommissionen, gav stoff för bestående systematiska in
grepp i avsikt att klara stabilitet, investeringsfördelning, struktur
rationalisering m.m. Ingvar Svennilson var - vid sidan av Myrdal 
en drivande kraft i utredningsarbetet. Det bör påminnas om att
Svennilson genom sin avhandling (»Ekonomisk planering» av 1938)
var särskilt väl skickad i denna tankevärld. Hans avhandling byggde
i själva verket i hög grad på Myrdals för min generation ytterst
stimulerande avhandling från 1927 (»Prisbildningsproblemet och
föränderligheten»). Så mycket av Sv\ennilsons analys av investerings
planering under risk och osäkerhet stammade från Myrdals idevärld.
En del av detta återkom i Stockholmsskolans ex ante-ex post-analys
och överfördes till Svennilsons planeringsmodeller. Svennilson in
förde redan 1938 begreppet str-a-t-egi- för val av långsiktigt planerings.
mönster vid t.ex. industriell strukturpolitik inför oväntade häildel~

ser. Det var också han som i långtidsutredningarna införde begrep
pet »rull8:!1de.".p.l~nering».

Vadeko~om~rav mitt slag framfö~ ,!l~tbekämp,ade under_,fÖr.~!~
efterkrigstiden - och även' i fortsättningen - var regleringsekono
mins utbredning och fördjupn1t:lg. Det var förlängningen' av krigs
tidens regleringar - omfattande priser, import och investeringar 
som debatterades. Mitt eget »avfall» från tron på statsmakternas för
måga att driva en framgångsrik regleringspolitik kom på våren 1947
(en serie artiklar i DN och i Nationalekonomiska föreningen, se
ovan). Det var föreningen av expansiv finans- och penningpolitik
å ena sidan och regleringar å den andra, som jag kritiserade. Men
min rekommendation, balanserad ekonomi och relativt fri prisbild
ning, blev hårt kritiserad av Kanslihusets ekonomer. Mitt famösa
kapitel »Den ekonomiska politiken och prisbildningens funktions
sätt» (i Konjunkturer och ekonomisk politik) blev illa mottaget
inom dessa kretsar och markerade slutet på min karriär bland
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Kanslihusets ekonomer! Och visst var jag i betydande grad »oveten
skaplig» när jag hänvisade till och trodde på marknadsekonomins
funktionsduglighet. Men det var väl Myrdal och Rehn också när de
ville~.y_s..k(l.ff~ Qg~!}2!!1t_~~_~1.~,,~,9~j.~lj~~gleringaroch införa ett ratio-
nellt .system .. för. sta.tlig k,Qordin~rjng:~~~y)i1gi:~ppe~"dät ~d'ef:öle,r rafi6:""
-liaIilet -fn'olll ramen för ett system :ay..,.m,ålf~riktio,l1~r~'.~.»iiberalID)·'·ek'o:
iioriiers ..·..farhågor 'tör' in'aktkoncentration och systematisk felplane-
ring går i avräkning mot marknadssystemets felfunktioner och orätt
visor. Ett fint, mer konkret, exempel på denna typ av debatt gäller
bostadspolitik och hyresreglering. Heckscher var tidigt ute i »liberal»
kritik i en artikel omkring slutet av 40-talet. Där framfördes de
flesta av de argument mot regleringar som Rydenfelt och Assar
Lindbeck sedan kom med. Och Alf Johansson tröttades inte i för
svaret av den förda regleringspolitiken på socialpolitiska grunder.

Jag tycker att denna sorts debatt, ~m "olika system, är väsentlig
och givande. Men det politiserande draget är oundvikligt. Konsten
är att göra värderingar respektive grader av politisk inkompetens
{VIlket är något annat än osaklighet) klara för läsare och för ekono
men själv. Men frågan som Bergström' stätler om utbygg'daregle
ringar och andra ingrepp i marknadshushållningen sker i arbetar
rörelsens (folkflertalets) intresse är väl inte lätt att avgöra.

. Tag diskussionen om den aktiva finanspolitikens möjligheter
under 3D-t'alet som exempel. Detta var en metod att få kapitalism
och marknadshushållning att överleva. På sätt och vis kom där-

I igenom »världsrevolutionen» att fördröjas. Något som kanske var
emot arbetarrörelsens· riktigt långsiktiga intressen. Något liknande
gäller \om den aktiva arbetsmarknadspolitiken under 50- och
6D-talen som ursprungligen lanserades av Rehn. Funktionsduglig-

'heten hos vår blandekonomi ökades, produktiviteten steg genom
åtgärder söm underlättade och stimulerade arbetskraftens rörlighet
(i alla dimensioner). Man finner' att ganska hög entusiasm rådde
bland ekonomer beträffande dessa former av arbetsmarknadspolitik.
Men på 70-talet fann »ännu yngre» ekonomer att kriterierna för be
dömning av den sbrtens politik var alltför snäva (tillväxt). Mot arbe
tarrörelsens intressen? Ännu dubiösare ter sig naturligtvis ekono
mernas önskemål om bättre fungerande kredit- och kapitalmark
nager. Här rör man vid ett »nelVcentrum» hos kapitalismen. Ned
dragning av kreditregleringarnas omfatt~ing, rörligare,' större och
öppnare kapitalmarknader, internationell rörelsefrihet, allt detta
blir betänkligt ur synpunkten av samhällets (arbetarrörelsens) makt

~ och kontroll över utveckling och investeringsprioriteringar. Och
ändå kan liberalt orienterade ekonomer rekommendera sådana re
former!
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Alldeles särskilt har ekonomerna - med relativt få undantag 
pläderat "(ör ':'fti utrikesharidel"meCl 'Så' få'}nslag -avj)'rotekfio-ni~lli,~s'om

möjligt. Sverige som ett litet land är ju för sitt välstånd och produk:"
tivitetsutveckling i hög grad beroende aven rationell internationell
arbetsfördelning mellan länderna. Även fackföreningsrörelsens eko
nomer har varit rörande eniga med andra ekonomer på denna
punkt. Cassels, Heckschers, Ohlins, Lindbecks rekommendationer
bygger ständigt på denna premiss, som löper som en röd tråd också
genom Nationalekonomiska föreningens debatter upp till denna
dag. Men denna relativa frihandelspremiss är ofta besvärande för
den ekonomiska politiken: under 3D-talet med restriktioner för
internationellt utrymme, allvarliga störningar för första efterkrigs
tidens planeringssatsningar och under 70-talet med all osäkerhet för
industripolitiken beträffande vilka industrigrenar som på lång sikt
är bärkraftiga.

Efter de framgångsrika, för stora devalveringarna 1931 och 1949
följde en fin utvecklingsgång under följande decennier. Denna eko
nomernas bias i ekonomisk politik till förmån för stor och fri
utrikeshandel kan va~a laddad med dolda värdepremisser, riktad
mot organis'erad' och plänerad utrikeshandel, som skulle ge större
tyngd åt östhandeln. Bergström har inte tagit upp ekonomernas
attityder till utrikeshandeln i expose. Av barmhärtighet? Han bör
misstänka ekonomerna för en partisk och mot arbetarrörelsen rik
tad inställning även i detta fall.
~~NQg för.~9,k~r_>_vi ~~kQnom~r., ,9~,h. n~~,er'.l, ~~~g,!~,~_~,~," ~~.P~ ,~<9~!a!~t

efter fatt~g_,_förro,åga"att i vår analys, och i.yåra politiska 'rekom-
mendationer klargöra mål. och målkonflikt~!,Jltir',~essa be.d.om,'.-'.'s"och
värde!'~s."'Forr"cfisputerade vi mycket om Il1ålko'niiikten' prl"sstabi
lit-ef- och ,full sysselsättning. Sedan kom tillväxtrnål och inkomst
och förmögenhetsfördelning in i bilden. Tidigt var maktkoncentra
tionsfrågor, särskilt med hänsyn till den växande offentliga sektorn,
reglerings- och selektiv politik, uppe till diskussion. Och här är eko
normerna som sådana inte särskilt sakkunniga - ,dilettanter i olika
grad - men inte 'nödvändigtvis charlataner (ett uttryck som både
Cassel och Bergström använder egentligen för att markera »olik
tyckare»). Heckscher drog paralleller med merkantilismens tvångs
hushållning. Myrdal gav utopiska bilder av planmässigt ledd och or
ganiserad ekonomi f Oro o1Jlkring »mygelsamhiille», den politiska de
mokratin och bevarandetav pluralism kan av Bergström m.fl. tolkas
som osakliga eller falska 'argument, som reses till hinder på vägen
mot ett bättre samhälle. Misstänkliggörande .av avsikter bakom po
litiska argument i debatten ekonomer emellan fanns förvisso 're'dän

j' vid 3D-talets planhushållningsdiskussioner. Men det synes h'i-blivit
~' , , ,
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sämre med debattonen på 70-talet. Man skJJlle-ÖnSk-a-sig.,hätlr.e-Siil,
mera tolerans fQL.QliktäD,ka.nde och~humor i den aktuella de-
bat t en. '-- ~"-'-""""'''-'"'~~.- 'V·."~_·v.~ ._,_ --.-....------ -,~.-_.••--.-. - "

JUSt ur denna synpunkt kan jag inte sluta min uppsats bättre än
att som modell för hög debattnivå anföra ett citat ur Wigforss'
minnen (del II, s. 154-6). Heckscher har som framgått av flera upp
satser i denna volym under mycket lång tid (1918-1952) varit
den främste och ivrigaste debattören vid Nationalekonomiska för
eningens möten. Han var Wigforss' absolute meningsmotståndare 
både vad gäller verklighetsuppfattning, ståndpunkter i fråga om
ekonomisk politik och föreställning om ett bättre samhälle:

»Det var ·Heckschers inlägg i den dagsaktuella ekonomiska diskussionen, som
drog till sig min liksom andra socialdemokraters uppmärksamhet. - - -

Oberoende av alla växlande reaktioner blev Heckscher ofta något aven rikt
prick vid navigeringen i de ekonomiskt-politiska farvattnen såtillvida att han
uppfattades som representant för en genomtänkt och sammanhängande ekono
misk ideologi, vars liberala argumentering socialisten inte kunde gå förbi utan
hade anledning att överväga och ta ställning till. Så mycket mera anledning som
både i den rationella synen på ekonomiska problem och i den demokratiska
~ålsättningen fanns åtskilligt gemensamt. Efter första världskriget var det inte
bara fråga om penningpolitiken utan också om tullarna, som ställde oss på
samma front i striden. Varken guldmyntfot eller frihandei kunde för socialisten
dikteras av något slags ekonomiska principer. Men de var för mänskornas svag
hets ,skull att föredra framför ett medvetet reglerat penningväsen, som ledde
till inflation, och en dirigerad handelspolitik med tullar som skydd för det
ineffektiva. - - - I

Om mina första minnen av Heckscher, sådana jag har sökt uppliva dem, är av
överlägsen klårhet och skärpa, medvetenhet om den egna intellektuella utrust
ningen, en fläkt av övermod, så har de alltmer fått jämkas samman med in
trycket aven djup lidelse un~er den rationella argumenteringen och den veten
skapligt teoretiska formen. Jag skulle kalla det en politisk lidelse, om inte
~tt~ycket kunde missförstås. Politisk därför att de intensiva känslorna gäller
formerna för mänskornas samliv, inte minst formerna för den ekonomiska
ordningen. Enskild egendom, med allt vad den ger av rätt att bruka, frihet att
våga, självständighet gentemot andra och mot hela samfälligheten, personligt
ansvar för sitt eget och personlig utveckling, hela den mänskotyp och den
kulturtyp, som man utan-varje kritisk biton kan kalla idealt borgerlig, allt går
in i bilden av det samhälle, vars värden Heckscher finne~ lika oersättliga som
uppenbart ·hotade. Känsloläget har inte bara satt sin prägel på den öppna
polemiken. Därur härrör också den underton av tillbakahållen affekt eller out
talad kritik, som jag åtminstone ofta tyckt mej höra ur den objektiva framställ
ningsformen i upplysande föredrag och historiska utredningar. - - - »




