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INLEDNING

Den ekonomiska vetenskapens historia behandlar den ekonomiska
vetenskapens uppkomst och utveckling. Men vad är då den ekonomiska
vetenskapen? Enligt David Ricardo (1772-1823) skall den ekonomiska
vetenskapen framför allt "bestämma de lagar som reglerarn hur
produktionsresultatet fördelas mellan de tre samhällsklasserna
jordägare, kapitalister och arbetare. Enligt Karl Marx' vapen-
broder Friedrich Engels (1821-1895) behandlar den ekonomiska
vetenskapen "de lagar som behärskar produktionen och utbytet av
de materiella livsförnödenheterna i det mänskliga samhället".
Enligt Lionel Robbins (1898-) studerar den ekonomiska vetenskapen
"det mänskliga beteendet som ett förhållande mellan mål och knappa
medel, vilka har alternativa användningsområden". Enligt de två
första definitionerna är den ekonomiska vetenskapens objekt de
faktiska ekonomiska förhållanden och den skall utforska de lagar
som styr eller reglerar dessa. Enligt den tredje definitionen är
den ekonomiska vetenskapens objekt det mänskliga beteendet och den
skall utforska detta i endast ett avseende: hur det förverkligar
"den ekonomiska principen".* Den ekonomiska vetenskapen reduceras
därmed till en "valhandlingslogik", som skall tillämpas vare sig
det är fråga om produktion, teknologi, krigföring, kirurgi,
schackspel eller att finna den kortaste vägen till arbetet.
Beteendet är ekonomiskt, om det styrs av den ekonomiska principen.
Men konsekvensen av det blir också, att ekonomi som en faktiskt
existerande del av samhällsstrukturen försvinner och att den
ekonomiska vetenskapen inte längre är en samhällsvetenskap. För
att använda Ludwig von Mises träffande karakteristik blir den
ekonomiska vetenskapen därmed till en del av den allmänna teorin
för effektivt mänskligt handlande, praxeologin.

Enligt vår uppfattning är Robbins definition alltför snäv.
Strikt genomförd skulle den leda till att det mesta av det som vi
vanligen förknippar med begreppet ekonomi skulle falla utanför den
ekonomiska vetenskapen, t.ex. institutionella förhållanden av

* Den ekonomiska principen: att med en given resursinsats
maximera resultatet eller att med ett givet resultat minimera
resursinsatsen.



olika slag (egendomsförhållanden, arbetsmarknadens organisation,
statens verksamhet o.s.v.), företagsformer, ekonomisk utveckling
m.m. Vi håller därför fast vid uppfattningen, att den ekonomiska
vetenskapen är en empirisk samhällsvetenskap och att dess uppgift
är att utforska de lagar som styr produktionen, fördelningen och
utbytet av materiella nyttigheter.

Vilka är dessa lagar? Vi måste då konstatera, att hittills
huvudsakligen det kapitalistiska produktionssättets ekonomiska
lagar har utforskats. Men det mänskliga samhället uppvisar också
produktionssätt, i vilka produktionen, fördelningen och utbytet av
materiella nyttigheter styrs av andra lagar än kapitalismens. 1
det antika slavsamhället ägde slavägaren arbetskraften och han
använde den till produktion av både nyttigheter och mer arbets-
kraft. Under kapitalismen däremot är arbetskraften juridiskt fri,
arbetsgivaren måste köpa den till marknadspris och han kan endast
använda den till produktion av nyttigheter. Under medeltiden
fixerades maximipriser och -räntor. Under lEOO-talet däremot
genomfördes i stor utsträckning frihandelsprincipen på olika
områden. 1 nutidens kapitalistiska länder regleras produktionen i
princip av det enskilda företagets strävan att göra profiten
maximal. 1 socialistiska länder, där produktionsmedlen överförts i
samhällets ägo, vägleds de enskilda företagens verksamhet av hela
samhällets målsättning, vilken i sista hand är av politisk art.
Det är av detta klart, att olika ekonomiska system inte kan styras
av identiska lagar.

Det finns dock otvivelaktigt vissa ekonomiska lagar, som
opererar i de flesta produktionssystem. Exempel på sådana är lagen
om tillgång och efterfrågan. Även om den hindras att utöva sina
verkningar, så har den därmed inte upphört att fungera, vilket
visar sig i svarta marknader i tider av maximiprissättning. Ett
annat exempel är tekniska produktionslagar av olika slag, såsom
att konsumtionsnivån begränsas av produktionsnivån. Ett tredje
exempel är Gossens första konsumtionslag, enligt vilken nyttan av
konsumtionen av en specifik nyttighet är en sjunkande funktion av
den mängd av nyttigheter som konsumeras. Men sådana lagar är
mycket allmänna. Just för att de kan tillämpas på alla system, får
de ett begränsat förklaringsvärde i fråga om särskilda system.
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Av detta följer, att den ekonomiska vetenskapen inte kan
begränsa sig till att utforska endast det kapitalistiska produk-
tionssättets lagar. Den ekonomiska vetenskapen är vetenskapen om

hur människorna producerat, fördelat och utbytt materiella nyt-

tigheter i de historiskt kända produktionssätten. Den ekonomiska
vetenskapens historia behandlar följaktligen den ekonomiska

vetenskapens uppkomst och utveckling i de historiskt kända produk-
tionssätten. Vi kommer därvid att finna att den ekonomiska veten-
skapen uppstod med kapitalismen men att den har både en föregående
och en efterföljande historia.

Vilka grundläggande faktorer har då bestämt den ekonomiska
vetenskapens historiska utveckling? Vetenskapshistorikern måste
anlägga åtminstone två grundläggande synpunkter:

1. Den doktrinhistoriska aspekten
2. Den samhällshistoriska aspekten
-1: Den ekonomiska teorin i varje given period är en fond av

konkreta hypoteser, lagar och teorier ("a body of concrete
truth"). Denna fond har skapats av de föregående generationerna
och varje ny vetenskapsman, som ställer som sin uppgift att lösa
ett visst problem, måste utgå från denna fond för att kunna föra
vetenskapen vidare. Medvetet eller omedvetet framgår nya teorier
ur polemik mot de föregående (Ricardo-Smith, Marx-Ricardo, Jevons-
Mill, Keynes-Pigou o.s.v.). De nya teorierna kompletterar, kor-
rigerar och förfinar den tidigare teorin. När detta moment över-
vägar, brukar man tala om "klassiska" perioder. Eller också bryter
de nya teorierna sönder den tidigare teorin och ersätter den med
en ny grundstruktur, som är mer logiskt konsistent och/eller
bygger på riktigare antaganden (Adam Smith kontra merkantilister-
na, Karl Marx kontra den klassiska engelska politiska ekonomin,
Keynes kontra den "nyklassiska" teorin), När detta moment över-
väger, brukar man tala om teoretiska "revolutioner". Förhållandet
mellan de "klassiska" perioderna och de teoretiska "revolutioner-
na" är, att de teoretiska "revolutionerna" å ena sidan utgbr från
och bygger på "klassicismen" och å andra sidan bryter med denna,
när den uttömt sina möjligheter och hindrar vetenskapens fortsatta
utveckling. Ur denna synpunkt beskriver den ekonomiska veten-
skapens historia vad Schumpeter kallat
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. . . the Filiation of Scientific Ideas - the process by which
ments efforts to understand economic phenomena produce,
improve, and pull down analytic structures in an unending
sequence. (History of Economic Analysis, s. 6)

-2: Varje given teori är samtidigt en produkt av den his-
toriska miljö i vilken den uppstått. Det innebär, att teorins
innehåll, utformning och speciella kännetecken bestäms av dess
historiska betingelser och av de specifika frågor som teorin ville
ge ett svar på. Dessa inflytelser är av olika slag:

a) För det första påverkas den ekonomiska teorin i sin utveck-
ling av andra vetenskaper. Adam Smiths ekonomiska teori växte
fram ur 1700-talets engelska "moralfilosofi". Karl Marx' ekonomi-
ska teori har med rätta jämställts med och påverkades också av
Darwins utvecklingslära, vilken i sin tur delvis var inspirerad
av ekonomen Thomas Malthus' befolkningsteori. Irving Fishers och
Vilfredo Paretos teorier är utformade till stor del med hjälp av
den klassiska mekanikens begreppsapparat. Den subjektivism, som
präglar gränsnytteteoretikerna i slutet av lEOO-talet,  betingades
åtminstone delvis av att subjektivismen gjorde sig bred inom de
flesta andra närstående vetenskaper (filosofi, historia, sociolo-
gi).

b) Ännu starkare är det inflytande som utgår från den materiel-
la miljön - i varje fall på sikt. Thomas ab Aquino utgick idéhis-
toriskt från Aristoteles. Men att detta skedde vid mitten av
1200-talet förklaras av att penningekonomins - och därmed pen-
ningbegärets - genombrott efter 1100-talet ställde kyrkan inför
praktiska problem, som även mbste lösas (eller rättfärdigas)
teoretiskt. Frihandelsdoktrinen var i grund och botten en (kvasi-
)vetenskaplig rationalisering av Englands industriella herravälde
vid början och i mitten av lEOO-talet. Keynes' allmänna sysselsät-
tningsteori accepterades så snabbt främst på grund av 1930-talets
massarbetslöshet, vilken ställde problem som måste lösas och
därför också förklaras. Eric Roll har därför rätt, när han påpe-
kar, att "den ekonomiska strukturen i varje given epok och de
förändringar som den undergår är de yttersta bestämningsgrunderna
för det ekonomiska tänkandet" (A History of Economic Thought, s.
16). Detta framgår klarare, när vi försöker lyfta blicken och se
ut över den ekonomiska vetenskapens utveckling. Det var ingen
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tillfällighet, att merkantilistema främst sysslade med penning-
teori och handelsteori ty den tid de levde i präglades främst av
penninghushållningens och världshandelns genombrott. Lika litet
var det en tillfällighet, att Adam Smith grundlade ekonomin som
vetenskap på tröskeln till den industriella revolutionen eller att
detta skedde just i den industriella revolutionens föregångsland.
Skulle Marx' "Kapitalet" vara tänkbart utan den socialistiska
arbetarrörelsens genombrott? Är det en tillfällighet, att Paretos
sociologi blev en apologi för fascismen?

Naturligtvis får denna synpunkt inte drivas in absurdum. Ett
exempel på det är Werner Starks förklaring av varför Ricardo
strax efter 1817, då första upplagan av "Principles of Politital
Economy and Taxation" utgavs, framförde vissa reservationer mot
sin arbetsvärdeteori. Orsaken skulle vara, att Ricardo (efter ett
par1 tre år!) 'lgav efter för mekaniseringens segerrika fram-
marsch". Men missbruk av den materialistiska historietolkningen
bör inte få hindra bruket.

c) Hänsynstagandet till de historiska betingelserna är också
viktigt ur en annan synpunkt. För många moderna ekonomer är den
ekonomiska vetenskapens historia en skräpkammare för förvaring av
vederlagda teorier. 1 viss utsträckning är den det. Men man får
då inte glömma, att en del teorier ibland vederlagts mindre av nya
teorier än av själva utvecklingen, nämligen såtillvida att de
problem, som teorierna skulle förklara upphört att existera. Det
finns många exempel på detta. Under merkantilistemas tid (1600-
och 1700-talen), då den moderna kapitalismens förutsättningar
grundlades, var det en vanlig uppfattning, att höjd lön inte ökade
utan minskade utbudet av arbetskraft ("de låga lönernas ekonomi*'
eller den bakåtlutande utbudskurvan för arbetskraft). Det var
naturligtvis en för de besuttna ytterst nyttig teori. Men det är
också möjligt, att den delvis generaliserade en empirisk erfaren-
het, nämligen om flertalet arbetare inte var rena proletärer utan
hade lite jord eller andra produktionsmedel, som gav dem en
alternativ försörjningsmöjlighet, och om de dessutom var inställda
inte på en stigande utan en traditionell levnadsstandard. Om dessa
förutsättningar gällde, kunde det individuella arbetskraftsutbudet
sjunka om lönesatsen steg utöver en viss nivå. Ett annat exempel
är produktionskostnadsteorin för pengarna. En sådan skulle i dag
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möjligen kunna användas som en första, grov approximation vid
analysen av guldets allmänna roll för hela världens penningsystem.
Men för hundra eller tvåhundra år sedan var denna teori nyckeln
till förståelsen av den allmänna prisnivåns långsiktiga variatio-
ner, eftersom dessa främst bestämdes av variationerna i guldprodu-
ktionens betingelser. På samma sätt lämnades de monetära kris-
teorierna så småningom b1.a. därför att de ursprungligen ytliga
kriserna i cirkulationssystemet ("kreditkriser" och "handelskri-
ser") avlöstes av den utvecklade industrikapitalismens mer djup-
gående konvulsioner ("investeringskriser"). Dessa sammanhang är
värda att uppmärksammas. De visar, att vetenskapens historia inte
bara är historien om klokhetens oavbrutna segrar över dumheten.

d) Joan Robinson har påpekat, att den ekonomiska teorin i
varje epok inte bara varit en vetenskaplig undersökningsmetod utan
också "ett instrument för den härskande ideologin" (Economic
Philosophy, s. 1). Den ekonomiska teorin är direkt eller indirekt
förknippad med djupt rotade intressen och varje ekonom tillhör
eller känner sig alltid mer eller mindre befryndad med en viss
samhällsklass och dess strävanden. Medan ekonomen i sin egenskap
av vetenskapsman försöker att så sant som möjligt beskriva och
förklara den ekonomiska verkligheten sådan den är, strävar han som
ideolog efter att plädera för sin särskilda inställning, värdering
och målsättning. De merkantilistiska författarna pläderade öppet
för låga löner och höga priser, emedan detta gynnade den kapita-
listiska ackumulationen. De visste det och de sade det också.
lEOO-talets konservativt-borgerliga ekonomer ansträngde sig att
komma bort från arbetsvärdeteorin - men mer på grund av dess
politiska implikationer än för att försöka lösa de teoretiska
svårigheter, som teorin faktiskt ställde. Ett annat exempel är när
i vår tid många ekonomer föredrar att på aprioriska grunder välja
inkomstkomponenten lönen i stället för vinsten som den permanenta
inflationens orsak. Allt detta är tämligen självklart.

Mindre självklart är hur den politiska ideologin pAverkar den
ekonomiska vetenskapen. Enligt en utbredd och i vår tid ofta
omfattad åsikt skulle det rentav var principiellt omöjligt att
skilja ut det ideologiska elementet från det teoretiska. Objektiv
sanning skulle vara principiellt omöjlig. Det finns endast olika
slags ideologier, som var och en på sitt sätt ger en riktig



tolkning av verkligheten. Men denna åsikt är i själva verket
obskurantistisk, reaktionär och först och främst falsk. Vanligen
har den också utmynnat i en trött skepticism (Karl Mannheims
"kunskapssociologi") eller cynism (Nietzsche) och i sista hand
blir den alltid ett försvar för status quo. Tvärtemot vad företrä-
darna för denna åsikt hävdar finns det objektiva kriterier på
huruvida en teori är sann eller falsk (eller mer eller mindre
sann eller falsk), nämligen om den är logiskt konsistent och om
den korrekt återspeglar den verklighet, som den skall beskriva och
förklara. Det faktum att vi historiskt kan konstatera, att tidi-
gare fördomar övervunnits och att vetenskaper avancerat, bevisar
att ideologier inte är allsmäktiga.

När en ideologi står i vägen för ett mäktigt nytt samhällsin-
tresse, kan den omöjligen i längden spärra den vetenskapliga
utvecklingen. Det nya samhällsintresset är i sin tur förbundet med
en ny ideologi, som påverkar den vetenskapliga utvecklingen. Men
medan den gamla ideologin mer och mer hämmar den vetenskapliga
utvecklingen, befrämjas denna av den nya ideologin. Adam Smith tog
på sin tid resolut ställning för den borgerliga, kapitalistiska
klassen och dess strävanden. Kapitalistklassen banade väg för den
ekonomiska utvecklingen, rikedomsskapandet. Därmed kom också Adam
Smiths teori att bana väg för den ekonomiska vetenskapens utveck-
ling. Det innebär inte, att det alltid finns ett direkt, hand-
gripligt samband mellan samhällsintresse, ideologi och vetenskap.
Det hindras redan av det faktum, att vetenskapsmännen till följd
av den samhälleliga arbetsfördelningen alltid har en viss själv-
ständighet i förhållande till olika klassintressen. Men denna
självständighet är inte absolut utan mer eller mindre relativ. Det
finns därför alltid ett visst, funktionellt samband mellan klass-
intresse, ideologi och vetenskap. Men - och det bör understrykas-
redan det faktum, att vi kan konstatera detta innebär också, att
vi kan särskilja dessa element.

Vi kommer i den följande framställningen att endast ofullstän-
digt kunna genomföra en allsidig analys av den ekonomiska veten-
skapens utveckling. Av praktiska skäl måste de analytiska aspek-
terna av det ekonomiska tänkandet komma att stå i förgrunden.
Alla betydelsefulla tänkare och länder kan omöjligen bli represen-
terade: endast avsnittet om svensk ekonomisk teori innebär en
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partiell avvikelse från denna regel. Huvudsyftet med denna bok är
att ge en koncentrerad framställning av de ekonomiska teorier,
som i eminent mening kan sägas ha fört den ekonomiska vetenskapen
framåt. Det innebär, att vi kommer att hålla oss på den krusade
linjen i nedanstående diagram, varvid man dock bör lägga märke
till att betydelsefulla ansatser till de teoretiska revolutioner,
som språngartat höjt utvecklingskurvan, ibland utgår även från den
stagnerande eller nedåtstigande delen på en föregående kurva.

Den ekonomiska vetenskapens utvecklinosdvnamik

Vad man främst kan beklaga är, att det knappa utrymmet inte
alltid medger, att de stora epokerna i den ekonomiska vetenskapens
utveckling framställs med tillbörlig skärpa. Inte desto mindre är
det klart, att vi kan tala om sådana epoker: 1) 1776 - 1823, 2)
1823 - 1848, 3) 1848 - 1871, 4) 1871 - 1900, 5) 1900 - 1936, 6)
1936 - 1950, 7) 1950 - .

Perioden 1776 - 1823 är den ekonomiska vetenskapens grundlägg-
ningsperiod (den klassiska engelska politiska ekonomins tid, från
Smith till Ricardo). Därefter följer den klassiska teorins upp-



lösning, val.3 slutpunkt är John Stuart Mills "Principles of
Politital Economy" 1848, och som samtidigt karakteriseras av
ansatserna till marxismen respektive marginalismen. Perioden 1848
- 1871 domineras av Marx. Därefter kommer "den marginella revolu-
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tionen" och dess "nyklassiska" varianter hos Marshall och Böhm-
Bawerk. Från denna tid talar vi om marxistisk och borgerlig
ekonomisk teori som övergripande samlingsbeteckningar: dessa två
grenar utvecklas allt mer fristående från varandra. Den femte
perioden (1900-1936) utmärks inom marxismen av den andra genera-
tionens (Lenins, Luxemburgs, m.fl:s) allmänna teorier för den
imperialistiska kapitalismen. Inom den andra grenen är perioden
oenhetlig. Den kännetecknas framför allt av en fortgående specia-
lisering och differentiering (penningteori, konjunkturteori,
konsumtionsteori). Periodens signatur är "osäkerhet" (Eric Roll).
Keynes' "General Theory" 1936 skapade inom denna gren en ny
enhetlighet på ny grundval och den kan fortfarande sägas bestå - i
avsaknad av en bättre. Efter andra världskriget (den sjunde
perioden) har dock specialiseringen och differentieringen fort-
skridit allt snabbare. Framför allt har nya grenar vuxit ut från
eller vuxit sig starkare på den ekonomiska vetenskapens träd:
tillväxtteorin, input-outputanalysen, ekonometrin, linjär program-
mering, spelteori, systemanalys, allmän jämviktsteori. Därför har
även den keynesianska teorin börjat röna samma öde som tidigare
revolutionerande teorier. Den har förvandlats till en ny ortodoxi,
som i denaturerad form utminuteras av ständigt mer skeptiska
företrädare för en ständigt mer klentrogen publik.

Denna bok skulle fylla en del av sitt syfte, om den kunde
bidra till en historiskt rättvisande uppskattning av räckvidden
och begränsningen hos de ortodoxier, som avlöst varandra i den
ekonomiska vetenskapens historia, och dessas samband med sam-
hällsutvecklingen. Den skulle fylla sitt syfte ännu bättre, om
den kunde bidra till arbetet på att riva ned den nu härskande
ortodoxin, d.v.s. bidra till den skapande vetenskapliga förstörel-
sen. Ty endast motsägelsen leder vidare.
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KAPITEL 1. DE GREKISKA FORFATTARNA

Den ekonomiska vetenskapen grundlades av Adam Smith med verket
"Wealth of Nations" (1776). Historiskt är sålunda den ekonomiska
vetenskapen "inte något annat än den vetenskapliga insikten i den
kapitalistiska produktionsperiodens ekonomi" (Marx). Men kapita-
lismen har en förhistoria. Därför har också den ekonomiska veten-
skapen en förhistoria. Precis som enskilda sidor av det kapitalis-
tiska produktionssättet framträder i historien långt innan kapita-
lismen blir förhärskande som system, framträder också enskilda
sidor av analysen av detta produktionssätt långt före Adam Smith.
Det gäller sådana företeelser som varuproduktion, handel, pengar,
kapital etc., som visserligen nått sin högsta utveckling under
kapitalismen men som i mer eller mindre embryonal form påträffas i
praktiskt taget alla samhällsformer från antiken till våra dagar.

Det klassiska Grekland är den moderna vetenskapens urhem. Nära
1 800 år före Kopernicus utvecklade Aristarkos från Samos den
heliocentriska uppfattningen inom astronomin. Euklides framlade en
definitiv geometrisk vetenskap, som vi fortfarande använder.
Arkimedes' bidrag är alltför kända för att behöva specificeras.
Herophilos upptäckte nervsystemet och blodomloppet ett par tusen
år före Harvey. Erasistratos upptäckte skillnaden mellan motoriska
och sensoriska nerver.

1 den mån grekerna gjorde strövtåg på den ekonomiska vetenska-
pens område, visade de samma genialitet och originalitet. Detta
betingades inte bara av vetenskapernas utan också av den ekonomis-
ka strukturens relativt höga utvecklingsnivå. Den atenska stads-
statens ekonomiska grundval var slavarbetet. Slaveri var så
vanligt förekommande, att det till och med av upplysta andar som
Aristoteles betraktades som fullkomligt naturligt. "Den som kan
arbeta med sin kropp är undersåte och av naturen slav", skrev han
i sitt samhällsvetenskapliga huvudverk "Politiken" och han ansåg,
att "ett fullständigt hushåll består av slavar och fria".

Slaveriet satte bestämda gränser för den ekonomiska strukturens
utvecklingsförmåga. Men det möjliggjorde samtidigt ett ekonomiskt
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överskott, som koncentrerades i de härskande klassernas händer och
blev grundvalen för en vidsträckt samhällelig arbetsfördelning och
specialisering: förutom jordbruk även handel, hantverk, manufak-
turer, bankväsen, vetenskap, konst, litteratur, teater och musik.
Den grekiska vetenskapen sög sålunda sin näring ur slavarbetet.
Denna motsättning förklarar såväl den ekonomiska vetenskapens
relativt höga utveckling som dess begränsning.

Enligt Platon (427-347) var arbetsfördelningen den naturliga
grundvalen för staten. Men hans åsikt om arbetsfördelningens
orsaker var primitiv: han nöjde sig med att hänvisa till indivi-
dernas olika fallenhet och färdigheter och till de mänskliga
behovens mångfald ("Staten", bok 2). Däremot påvisade Platons
samtida, Xenophon  (440-355), att arbetsfördelningens omfattning
beror på marknadens storlek. Det sker i en passus i åttonde boken,
andra kapitlet av skriften "Kyropaedia", där Xenophon beskriver
hur ärofullt det är att få äta vid perserkungens bord och hur bra
de rätter smakar som gästerna undfägnas med:

Och detta är inte märkvärdigt, ty på samma sätt som
övriga färdigheter är särskilt fullkomnade i de stora
städerna, blir de kungliga rätterna alldeles särskilt
tillredda. Ty i de små städerna gör en och samme hantverkare
sängar, dörrar, plog, bord. Ofta bygger han dessutom hus och
är nöjd, om han under sådana omständigheter finner en för
sin utkomst tillräcklig kundkrets. Det är rent omöjligt, att
en människa. som sysslar med så mycket gör allt bra. Men i
de stora städerna, där var och en för sig finner många
köpare, räcker också ett hantverk att föda sin man. Ja, ofta
behövs inte ett helt hantverk utan den ene gör mansskodon,
den andre kvinnoskodon. Här lever en blott av att sy, där en
annan av att tillskära skodon; en tillskär blott kläderna,
en annan sätter blott samman styckena. Det är nödvändigtvis
så, att utövaren av det enklaste arbetet också obetingat gör
det bästa.

Den av Xenophon upptäckta principen blev 2 000 år senare
grundvalen för Adam Smiths teori för välslåndets orsaker.

Längst på den ekonomiska teorins område nådde universalgeniet
Aristoteles (384-322). Hans bidrag kan sammanfattas under tre
rubriker: 1) Definition av ekonomins omfattning och inriktning, 2)
Analys av bytet, värdet och pengarna, 3) En lära om penningräntan.

1) 1 "Politiken" börjar Aristoteles sin framställning med att
ställa frågan om vilka element en stat är sammansatt av. Grund-
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elementet är hushållet, som baseras på relationen man-hustru och
mästare-slav. Detta leder Aristoteles till en diskussion av
hushållets skötsel eller ekonomin (av oikos = hus och n6mos = lag
eller regel). Efter att först ha tagit ställning till slaveriet,
som enligt Aristoteles var naturligt och nödvändigt, övergår han
till att diskutera frågan om hur slavar och andra ägodelar förvär-
vas. Det sker i avsnittet om förvärvskonsten eller krematistiken
(av krema = besittning eller förmögenhet).

2) Därvid urskiljer Aristoteles en naturlig och en onaturlig
form av förvärv. Ett hushåll, som byter till sig nyttigheter, som
det behöver men inte självt kan framställa, ägnar sig åt den
naturliga formen av förvärv. För att åskådliggöra detta skriver
Aristoteles:

Varje ägodel kan utnyttjas på två sätt. Båda sätten
äger tillämpning på tinget som sådant men inte likartat. Ty
det ena är det egentliga, det andra det oegentliga sättet.
Tag t.ex. en sko. Den kan slitas eller den kan utbytas mot
något annat. Men i båda fallen utnyttjas skon. Om man
överlämnar den till någon annan, som behöver den, i utbyte
mot pengar eller livsmedel, använder man förvisso skon som
sådan men inte i överensstämmelse med dess eaentliaa svfte.
ty den gjordes inte för att tjänstgöra som ett byt&.objekt:
Detsamma aäller alla äqodelar. Byte är alltid möiliqt. Det
är naturligt och uppstår på grund av att en del har för
mycket och andra för litet för sina behov.

Aristoteles hade därmed gjort en viktig vetenskaplig upptäckt,
som från och med Adam Smith skulle bli ett huvudtema i den ekono-
miska vetenskapen: distinktionen mellan varans bruksvärde och dess
bytesvärde. Hos Aristoteles förblev upptäckten en genial aning.

1 sin fortsatta analys av bytet finner Aristoteles, att den
första grundläggande formen är bytet vara mot vara mellan hushåll,
byar och folk, t.ex. byte av spannmål mot vin. Vi skulle - med en
nomenklatur hämtad från Marx - kunna illustrera denna form med
följande symboliska figur, i vilken V är beteckningen på olika
varor som byts mot varandra:

Vl -+ v2 + v3 . . . . . (1)
Denna bytesform var enligt Aristoteles "naturlig", den utgjorde

faktiskt en del av ekonomin, inte av krematistiken. Orsaken var,
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att denna bytesform syftade till att tillfredsställa människornas
"naturliga behov".

Men ur denna form utvecklades en annan bytesform i och med att
länder mer och mer började importera varor som de saknade och
exportera överskott. Därmed uppstod pengarna, vilka enligt Ari-
stoteles sblunda var en produkt av varuproduktionens utveckling.
Tillsvidare ser Aristoteles pengarna endast som ett lämpligt
bytesmedel men som vi strax skall se insåg han också (i "Etiken"),
att pengarnas uppkomst som bytesmedel i sista hand går tillbaka på
deras funktion som allmän värdemätare.

1 och med pengarnas uppkomst förvandlades den första bytesfor-
men till en ny form, som till en början hade blygsam omfattning
och förekom i detaljhandel:

Vl + Pl + V2 *** (2)
D.V.S. varor byttes inte längre direkt mot varandra utan indirekt,
via pengar. Ursprungligen var dock liksom i naturahushållningen
varan, varuintresset och behovet av konkreta nyttigheter bytespro-
cessens utgångspunkt och slutpunkt.

Men med penningen är djävulen i världen. Handeln utvecklas,
bytet blir ett självändamål, förhållandet mellan mål och medel
kastas om, egendomsförvärvet blir gränslöst. Penningen, inte den
konkreta nyttigheten, blir alfa och omega. Ekonomin trängs ut av
krematistiken. Bytesformen (2) övergår därför i följande form:

Pl -4 Vl -4 P2 . ..(3)
Detta var för Aristoteles "en onaturlig procedur, varigenom

den ena människan profiterar på den andras bekostnad" och han
övergick därefter till att behandla räntan och ockret. Innan vi
går in på det måste vi först nämna, att Aristoteles faktiskt drev
analysen av bytet ytterligare ett steg framåt. Det skedde i
"Etiken" i analysen av rättvisan i handeln.

Ett fritt byte mellan två bytande parter implicerar nödvän-
digtvis, att parterna anser sig ha ömsesidig fördel av bytet. Men
för att de skall kunna veta det, "m%ste bytesobjekten på något
sätt vara jämförbara (kommensurabla)". Vad är detta '*något" som
betingar bytet, t.ex. i ovanstående tre bytesformer? Aristoteles
är fullt på det klara med problemets natur. Om en skomakare skall
byta sina skor mot en byggmästares hus, måste ett visst antal skor
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gå i utbyte mot ett hus: "inget byte utan likhet och ingen likhet
utan jämförbarhet".

Den första förutsättningen är, att de bytande parterna har ett
behov av varandras produkter. Men hur jämförs de bytande parternas
ömsesidiga behov? "Problemet är för byggmästaren att få från
skomakaren den sistnämndes arbete och ge honom sitt eget i ut-
byte", svarar Aristoteles. Han återkommer efter en utvikning till
samma fråga och upprepar:

Det råder ömsesidighet, när termerna har utjämnats så,
att mängden av skomakarens arbete förhåller sig till mängden
av bondens arbete, som bonden förhåller sig till skomakaren.

Den faktor som gjorde bytesobjekten jämförbara var således
arbetet. Man kan därför med all rätt säga, att Aristoteles "tre-
vade efter" (Schumpeter) en arbetsvärdeteori. Men han kunde ändock
inte helt acceptera denna förklaring. Olika nyttigheter var ju
kvalitativt olika: "det är i sanning omöjligt, att nyttigheter av
så ofantligt många olika slag skulle kunna vara jämförbara".
Aristoteles gör därför en reträtt och nöjer sig med att konstate-
ra, att det är penningen som i praktiken möjliggör jämförbarhet i
bytet. Men har då inte också penningen ett värde? Aristoteles
erkänner det och påpekar, att penningens värde till och med
fluktuerar. 1 en berömd passage visar han även, att värdeproblemet
måste lösas fristående från penningteorin. Det gör han med föl-
jande exempel:

Om 1 hus = 5 minae (grekiskt mynt)
och om 1 säng = 1 mina
så är 1 hus = 5 sängar

Därefter tillfogar han: *'Uppenbarligen ägde bytet rum på dessa
villkor, innan det fanns pengar. Ty det är ingen skillnad mellan
om 5 sängar byts mot 1 hus eller mot värdet av 5 sängar i pengar."
Av detta framgår, att Aristoteles insåg, att penningen inte bara
fungerar som bytesmedel utan också som värdemätare och att denna
sistnämnda funktion är en förutsättning för att den skall kunna
fungera som bytesmedel. Faktiskt var Aristoteles på det klara med
att pengarna också fyller en tredje funktion - som värdebevarare
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- när han skrev: "Vad beträffar framtida byte är penningen på sätt
och vis vår garanti, att om vi inte behöver ett ting just nu, så
kan vi erhålla det om vi behöver det i framtiden."

Därmed är Aristoteles analys av bytet, värdet och pengarna
uttömd. Man kan fråga sig varför Aristoteles stoppade upp just på
den punkt, där han var nära att formulera en vetenskaplig princip.
Varför ryggade han tillbaka för tanken, att arbetet skulle kunna
göra varorna jämförbara? En del av svaret är, att han som pionjär
på den ekonomiska vetenskapens område trängde fram så långt som
någon kan begära: efter honom kommer 2 000 år, som inte tillfogar
mycket nytt. En annan del av svaret är sannolikt, att det samhälle
i vilket han levde och verkade begränsade hans tänkande. Cornford
har en gång påpekat, att om Arkimedes övervunnit den grekiska
fördomen mot mekaniskt hantverk, skulle historiens hela förlopp ha
kunnat ändras. Den fördom Cornford talar om betingades av slaveri-
et. Den sociologiska förklaringen till att Aristoteles ryggade
tillbaka i sin analys av värdet har därför träffande formulerats
på följande sätt:

Huset föreställer gentemot sängen ett lika, såvitt det
föreställer något i bägge verkligt lika. Och detta är-
mänskligt arbete. Men att i varuvärdets form alla arbeten
är uttryckta som samma mänskliga arbete och därmed som
likagällande, det kunde inte Aristoteles läsa ut ur själva
värdeformen, emedan det grekiska samhället var baserat på
slavarbete och därmed hade olikheten mellan människorna och
deras arbetskrafter till naturlig grund. Värdeuttryckets
hemlighet, alla arbetens likhet och likagällande, emedan och
i den mån de är mänskligt arbete överhuvud, kan inte ut-
tydas, förrän den mänskliga jämlikhetens begrepp redan äger
en folkfördoms fasthet. Men detta är bara möjligt i ett
samhälle, där varuformen är arbetsproduktens allmänna form
och människornas förhållande till varandra som varuägare
alltså är det rådande samhälleliga förhållandet. Aristoteles
geni glänser just däri, att han i varornas värdeuttryck
upptäcker ett likhetsförhållande. Endast den historiskt
betingade begränsningen av det samhälle, vari han levde,
förhindrar honom att upptäcka, vari då "i sanning" detta
likhetsförhållande består. (Kapitalet, 1, s. 52 f.)

Faktiskt var Aristoteles genialitet till och med större än vad
Marx ansåg. Ty han upptäckte inte bara ett likhetsförhållande i
varornas värdeuttryck. Han "trevadeSS  också efter en teori, näm-
ligen arbetsvärdeteorin, vars fullbordare var - Karl Marx.
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3) 1 sin analys av bytet och pengarna i "politiken" går Ari-
stoteles ytterligare ett steg utöver den ovan påvisade tredje
formeln(Pl_3 Vl-+ P2... ). 1 och med att penningsamlan-
det, det abstrakta rikedomsskapandet, blivit ett mål i sig, drivs
bytesprocessen till den punkt, där målet - penningen - även blir
ett medel. Det är penningutlåningen eller ockret. Den skulle kunna
beskrivas med följande figur:

Pl + P2 * P3 *** (4)
"Ocker avskys mer än allt annat och med de bästa skäl", säger
Aristoteles. "Det gör profit av själva penningen, inte från
penningens naturliga objekt, och därför är det den onaturligaste
formen av rikedomsförvärv." Penningen var avsedd som ett bytes-
medel, inte som något som skall kunna öka med ränta. Själva ordet
ränta (t6kos = avkomma) används, skriver Aristoteles, i fråga om
ocker, emedan avkomman liknar föräldrarna. Av alla förvärvsgrenar,
konkluderade Aristoteles, var ockret därför den naturvidrigaste.
Denna slutsats blev utgångspunkten för de medeltida skolastikernas
ekonomiska doktriner.

SAMMANFATTNING. De grekiska författarna analyserade vissa
delar av varuproduktionen och dess begrepp. Platon påvisade
arbetsfördelningens naturliga orsaker. Xenophon formulerade
principen, att arbetsfördelningens omfattning bestäms av markna-
dens storlek. De viktigaste bidragen till den ekonomiska vetenska-
pen utformades av Aristoteles. Han skilde mellan ekonomi (läran om
hushållet) och krematistik (läran om förvärvskonsten). Därvid
upptäckte han varans dubbelnatur, d.v.s. att den är på en och
samma gång bruksvärde och bytesvärde. Han analyserade bytets mest
grundläggande former. Han slog fast, att penningen fyller de tre
funktionerna att vara värdemätare, bytesmedel och värdebevarare.
Vidare upptäckte han, att det fria bytet förutsätter jämförbarhet.
Man anade, att den gemensamma faktorn i bytet var den i varorna
nedlagda arbetsmängden. Den sista slutsatsen ryggade han dock
samtidigt tillbaka för, eftersom den b1.a. skulle ha förutsatt de
individuella arbetenas likhet, vilket motsades av det rådande
ekonomiska systemet, i vilket slavarbete förekom vid sidan av
fritt arbete. I sin lära om räntan fördömde han räntetagande
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(ocker) med hänvisning till att det var onaturligt. Aristoteles
lära blev en utgångspunkt för skolastikens doktriner.
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KAPITEL 2. SKOLASTIKEN

Ur den ekonomiska vetenskapens synpunkt är det romerska rikets tid
en parentes. En rad författare (Cato, Varro, Columella) skrev verk
om jordbruket och dess skötsel under det första och andra år-
hundradet av vår tideräkning. Av dessa ställde Columella i sin
"De re rustita" frågan om inte de romerska jordägarna borde övergå
från slaveri till kolonat, d.v.s. bruka jorden med halvfria
bönder, på grund av att slaveriet inte gjorde de arbetande till-
räckligt intresserade av produktionen. Men ur analytisk synpunkt
finns lite eller intet att hämta.

Arvet från antiken levde vidare och utvecklades endast hos
araberna, framför allt hos Ibn Khaldun (1332-1406) i dennes
"inledning" till historien, "Muqaddimah", som kan jämföras med
Adam Smiths "Wealth of Nations" eller Karl Marx' "Kapitalet",
ehuru Ibn Khalduns verk är än mer encyklopediskt till sin karak-
tär. Enligt Ibn Khaldun måste människorna sammansluta sig i
samhällen för att kunna vinna sitt uppehälle. Detta nödvändiggör
arbetsfördelning och arbetsfördelning leder till byte av varor.
Bytesvillkoren bestäms av den mängd arbete, som producenterna
förbrukar vid framställningen av varorna:

Allt det som människan nyttjar i fråga om hantverkspro-
dukter och förvärvar som egendom, är lika med värdet av
arbetet.

Enligt Ibn Khaldun bygger civilisationen och framåtskridandet på
arbetet. "Vinster och profiter är helt eller huvudsakligen värde
som realiserats av mänskligt arbete", skrev han. Kapitalackumula-
tionen är ingenting annat än ackumulation av arbete, som materia-
liseras i varor:

Mänskligt arbete är nödvändigt för profit och kapital-
ackumulation. När profitens källa är arbete som sådant, som
t.ex. i utövandet av ett hantverk, är detta uppenbart. När
vinstens källa är djur, växter eller mineraler, är mänskligt
arbete fortfarande nödvändigt. Utan mänskligt arbete kan
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ingen vinst erhållas och det uppkommer inga nyttiga resul-
tat."

överskott kunde dock inte produceras i jordbruket utan endast
i städernas industri och handel. Där var marknaden stor, arbets-
fördelningen omfattande och arbetsproduktiviteten följaktligen
hög. Den enes utgift blir den andres inkomst och med stigande
utgifter och inkomster växer stadscivilisationen. I en anmärk-
ningsvärd antecipering av den sunda kärnan i Says lag skriver Ibn
Khaldun:

Inkomster och utgifter balanserar varandra i varje
stad. Om inkomsten är stor, är utgiften stor och vice versa.
Och om både inkomster och utgifter är stora, får invånarna
det bättre och staden växer.

Med denna utgångspunkt är det klart, att Ibn Khaldun inte
delade den merkantilistiska fördomen, att tillgång på guld och
silver är liktydigt med välstånd. Ibn Khaldun behövde bara peka på
det guldrika men fattiga Sudan. Rikedomens förklaring var i
stället, att (0 en storartad civilisation ger stora profiter på
grund av den stora tillgången på arbete, vilket är profitens
orsak". Om vi tillägger, att Ibn Khaldun krävde garantier för
egendomsinnehavet, sänkta skatter på handeln, borttagande av
handelshindren, avskaffande av statsmonopolen och en fredspolitik
gentemot grannländerna, inses lätt, att Ibn Khaldun på många
viktiga punkter faktiskt föregrep den klassiska engelska politiska
ekonomin.

1 Västeuropa stod den vetenskapliga utvecklingen länge stilla.
Huvudorsaken till detta var den ekonomiska stagnation, som ut-
märkte århundradena 500 - 1100 i Västeuropa. Med germanernas
framträngande från norr och arabernas från söder bröts medel-
havscivilisationens tidigare enhet. Handel och med den varuproduk-
tionen och penningcirkulationen hämmades. Jordbruket och självhus-
hållningen kom återigen att dominera. Men omkring år 1200 är
bilden ändrad. Hela den europeiska ekonomin sjuder av liv. Ny
jord läggs under plogen, bebyggelsen sprids snabbt, städer och
handelsplatser skjuter upp längs kusterna och där handelsleder
korsar varandra, varor fraktas från Holland i väster till Novgorod
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i öster, från Bergen i norr till Venedig i söder. 1 de nordita-
lienska och flandriska städerna uppkommer rent kapitalistiska
förhållanden mellan köpman-manufakturägare och hantverkare-lönar-
betare. Korstågen bidrar inte bara till den ökade omsättningen av
varor och pengar utan också av seder och attityder. Orsakerna till
denna kommersiella revolution är höljda i dunkel. Den betingades
dock av åtminstone två faktorer. För det första ökade produktion,
befolkning och arbetsföerdelning till följd av en rad tekniska
uppfinningar: Hjulplogen, dragselen, vattenkvarnen, väderkvarnen,
akterrodret, kompassen m.m. För det andra vidareutvecklades
handeln och dess organisation på grundval av den judiska storhan-
del, som övervintrat de mörka århundraden efter barbarstormarna.

Den ökade varuproduktionen, handeln och penning-hushållningen
ökade behovet av en lagstiftning, som reglerade förhållandet
mellan köpare och säljare, kreditor och gäldenär. Detta ledde till
att den romerska rätten återupplivades, t.ex. vid den berömda
glossatorskolan i Bologna. Den romerska rättens utmärkande drag
var nämligen att den sanktionerade privategendomen, de fria
kontrakten och den fria prisbildningen. Redan legisten Paulus
(200-talet)  hade sagt:

1 köp och försäljning har människan en naturlig rät-
tighet att köpa till ett lågt pris det som i verkligheten är
värdefullare och att sälja till ett högt pris det som är
mindre värdefullt och var och en får försöka överlista den
andre.

Den dominerande samhälleliga makten under medeltiden, kyrkan,
grundade emellertid sin makt inte främst på handeln och han-
delsvinsten utan på jordbruket och jordräntan. Kyrkan var den
största feodala jordägaren. Men den grep in också på politikens
och ideologins område. Den gjorde anspråk på att reglera männi-
skornas liv i alla avseenden, inklusive bytesvillkoren i handeln.
Den teoretiska grunden för detta utformades av de katolska teolo-
gerna och kyrkojuristerna: kanonikerna eller skolastikerna.

Skolastikernas ekonomiska teori avsåg främst två företeelser:
det rätta priset (justum pretium) och räntan eller ockret (usu-
rum). Skolastikerna utgick från Aristoteles, som påvisat att
varubytet förutsätter jämförbarhet. Aristoteles "trevade efter" en
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arbetsvärdeteori men hade svårt att acceptera den på grund av det
rådande slavsystemet, som implicerade olika arbetens inneboende
olikhet i stället för deras likhet. Även kyrkan accepterade länge
slaveriet, nämligen så länge detta var en ekonomisk nödvändighet.
Men under medeltiden ersattes slaveriet definitivt av livegenska-
pen och de uppväxande städerna blev centra inte bara för den
kommersiella utan också för den personliga friheten. Därmed
förvandlades den härskande uppfattningen om arbetet. Medan greker-
na och romarna föraktat det manuella arbetet, predikade skolas-
tikerna satsen: den som inte arbetar skall heller inte äta. Arbete
var ett gudi behagligt verk, nödvändigt för att uppehålla livet-
vilket visserligen inte hindrade skolastikerna från att erkänna
den feodala aristokratins rätt till sysslolöshet. Arbetet var
berömvärt och arbetaren var sin lön värd. Men därifrån var det
inte långt till uppfattningen, att de arbetsmängder som lades ned
på framställningen av varorna bestämde varornas bytesförhållanden.
Den slutsatsen drogs också av den förste store skolastikern,
Albertus  Magnus (1193-1280). Han skrev i sin kommentar till
Aristoteles "Etik":

Lika mängder arbete och kostnader (labores et expensae)
måste utbytas mot varandra (för att nämligen likhet mellan
prestation och motprestation skall bestå). Ty om den som
förfärdigar sängar inte erhåller så mycket i kvantitet och
kvalitet, som motsvarar hans kostnader för dessa, kommer
han i fortsättningen inte att göra fler sängar. Sålunda
kommer sängmakaryrket att förgöras. På samma sätt är det
med övriga hantverk.

På motsvarande sätt förklarade Albertus Magnus det av Ari-
stoteles valda exemplet, när en skomakare byter skor mot en
byggmästares hus (ovan s. 13). Ett rättvist byte (justa commuta-
tio) förelåg, när den ene lagt ut lika mycket i arbete och kostna-
der på sin produkt som den andre.

Denna teori innebar ett framsteg jämfört med Aristoteles. För
det första därför att Albertus Magnus otvetydigt pekade ut en
bestämmande norm för bytesvärdet (labores et expensae). För det
andra därför att han visade, att denna värdelag också bestämde
resursernas fördelning mellan olika näringsgrenar (resursalloke-
ringen). Men teorin var inte logiskt invändningsfri. Värdet eller
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dess uttryck i pengar, priset, bestämdes av arbete och kostnader.
Arbetet kunde mätas i arbetstimmar. Men hur mättes kostnaderna
(expansae)? Om de mättes med ledning av priset pA råvaror etc.,
utsade teorin, att priset på färdigvarorna bestämdes av priset på
de förbrukade produktionsmedlen. Som en första approximation kan
den teorin duga. Men ytterst är den tautologisk. Den utsäger
nämligen, att priserna bestäms av priserna. Den invändningen möter
varje enkel produktionskostnadsteori. Teorin måste finna en
värdedeterminant, som bestäms självständigt. 1 det aktuella fallet
skulle problemet lösas, om också kostnaderna kunde upplösas i
arbetstimmar, t.ex. det antal timmar som åtgick för att hugga,
såga och forsla träet till sängmakaren (skomakaren) respektive
byggmästaren och om på samma sätt också verktygsförslitningen
kunde uttryckas i arbetstimmar. Om - för att använda Aristoteles
och Albertus Magnus' exempel - en husbyggare byggde ett hus på 48
timmar och det åtgick 452 timmar till byggnadsmaterial och verk-
tygsförslitning och om samtidigt en sängmakare framställde 5
sängar på 48 timmar medan råvaruåtgång etc. uppgick till 52
timmar, skulle huset (= 500 timmar) vara 5 gånger så mycket värt
som en säng (= 100 timmar), d.v.s. 5 sängar skulle gå i utbyte mot
1 hus. Visserligen är husbyggarens utlägg mycket större än säng-
makarens men han får igen dem, när han säljer sin vara. Eåda
varuproducenterna erhåller exakt samma ersättning för sitt eget
arbete (= 48 timmar). Följaktligen har de inget motiv för att
lämna respektive yrkesgren utan produktionen kan fortgå. Såväl
bytesvärdet som deras egen ersättning bestäms av arbetstiden. De
komplikationer som uppstår när producenterna inte längre förut-
sätts äga produktionsmedlen, skall vi återkomma till i samband med
behandlingen av Smith, Ricardo och Marx.

Av Albertus  Magnus' produktionskostnadsteori för bytesvärdet
följde, att bytesvärdet varierade med produktionskostnaderna. Den
slutsatsen drogs av Albertus Magnus' efterföljare, Thomas ab
Aquino (1225-1274). Bytesvärdet kunde enligt Thomas stiga på grund
av inverkan av tre faktorer: ökad förädling (förbättring), ökade
transportkostnader (lägesförändring) eller ökad risk. Om dessa
faktorer varierade, borde också det rätta priset variera.

Men följaktligen erkände skolastikerna inte bara det rätta
priset (justum pretium) utan även ett slags marknadspris (pretium



datum, d.v.s. det givna priset). 1 takt med kommersialiseringens
utbredning under senmedeltiden tvingades kyrkan till den ena
reträtten efter den andra. Det gick så mycket lättare som den
katolska kyrkan själv var ett stort affärsdrivande verk. Sålunda
utgick Antonio Pierozzi, ärkesbiskop av Florens (1389-1459), från
labores et expensae som grunden för det rätta priset. Men han
hävdade, att fliten (industria), knappheten (raritas), nyttan
(utilitas) och förmågan att ge tillfredsställelse (complacibilit-

as) också påverkade prisbildningen.Han  urskilde även tre olika
niv%er för det rätta priset: en lägre nivå (gradus Pius) en
mellannivå (gradus discretus) och en övre gräns (gradus rigidus).
Det var fortfarande fråga om ett normativt pris. Men normen hade
nästan obegränsad elasticitet och det teoretiska förklaringsvärdet
blev nästan obefintligt. Den praktiska innebörden av denna sofi-
stik var, att räntan därmed getts en plats i prissystemet. Ty den
lägre gränsen skulle köpmannen tillämpa vid kontant betalning. Om
han däremot lämnade kredit kunde den övre gränsen tjäna som
riktpunkt. Men detta var slutstenen i en ränteuppfattning, som
hade en lång förhistoria.

Teorin om räntan eller ockret (usurum) var den andra huvud-
punkten i skolastikernas ekonomiska teori. Thomas ab Aquino
definierade ränta som "ett pris för nyttjandet av lånade pengar".
Detta var enligt Thomas i sig orätt. Det var som om någon sålde en
vara och bruket av varan var för sig, d.v.s. han skulle sälja
"samma sak två gånger eller sälja något som inte existerar".
Bakgrunden till denna uppfattning var dels Aristoteles' tes, att
räntetagandet var onaturligt, eftersom oorganiska ting inte
fortplantade sig, dels bibelns lära om räntan:

Du skall icke taga ränta av din broder, varken på
penningar eller livsmedel eller på något annat varpå ränta
kan tagas. Av utlänningen må du taga ränta, men icke av din
broder. (Femte Mosebok, 23:19).

Tillägget att judarna fick ta ränta av utlänningar var viktigt.
Också kyrkan tillät judarna att ta ränta och de kom därigenom att
inta en strategisk ställning i medeltidens penningaffärer både i
stort och i smått. Vidare förbjöd kyrkan visserligen de kristna
att ta ränta men den förbjöd dem inte att låna ut pengar! Rän-
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tetagande och ocker var därför också vanligt förekommande. Visser-
ligen vart investeringsmöjligheterna begränsade och produktivite-
ten låg. Men de flesta penninglån i liten skala avsåg rena konsum-
tionslån och upptogs på grund av felslagen skörd, översvämning
eller liknande händelser. Följden därav blev, att låntagaren
nästan alltid var i en sämre position efter än före lånet: beroen-
det av penningutlånaren-ockraren blev allt större och skulden
växte snabbt pb grund av den rådande höga räntefoten. Ränteför-
budet hade därför en rationell grund.

Ursprungligen var ränteförbudet mycket strängt (Laterankon-
ciliet 1179). Men precis som i fråga om det rätta priset urholka-
des doktrinen i takt med den tilltagande kommersialiseringen. Man
borde inte ta ränta. Men det var dock möjligt, om långivaren till
följd av lånet gjorde en förlust (damnum emergens), om långivaren
kunde ha gjort en vinst genom att inte låna ut sina pengar (lutrum
cessans) och framför allt om låntagaren inte betalade tillbaka
lånet vid den tidpunkt som angavs i lånehandlingen (mora). Denna
utveckling är en slående illustration till det faktum, att de
ekonomiska doktrinerna ytterst betingas av den ekonomiska verklig-
heten och dess förändringar.

SAMBANFATTNING. Efter Aristoteles stagnerade den ekonomiska
vetenskapens utveckling. Endast Ibn Khaldun tillfogar något
verkligt nytt. Han visade, att det ekonomiska framåtskridandet
bygger på arbetsprocessen. 1 Västeuropa återupptas Aristoteles'
teori av skolastikerna Albertus Magnus och Thomas ab Aquino först
på 1200-talet. Bakgrunden var det ekonomiska uppsving, som kan
konstateras från llOO-talet och som kraftigt ökade produktion,
varuhandel och penningcirkulation. Därigenom fick kategorierna
pris och ränta en allt större betydelse i samhällslivet. Prisspe-
kulation och ocker blev vanligt. Detta föranledde kyrkan att gripa
in. Dess teoretiker utformade därför läran om det rätta priset
(justum pretium) och om räntan eller ockret (usurum). Såväl i
värde- och pristeorin som i ränteteorin anknöt skolastikerna till
Aristoteles. Värdet bestämdes av produktionskostnaderna och främst
av arbetet (labores et expensae). Albertus  Magnus visade, att
denna värdelag även bestämde resursallokeringen. Mot medeltidens
slut och parallellt med den tilltagande komemrsialiseringen av
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näringslivet uppluckrades doktrinen om det rätta priset mer och
mer. Till slut erkändes, att räntan ingick i priset. Ursprungligen
var dock räntetagande förbjudet. Denna uppfattning återgick dels
på Aristoteles, dels på bibelns lära om räntan. Den verkliga
orsaken till förbudet mot räntetagande eller ocker var dock
penninglånens dåvarande karaktär. De flesta var konsumtionslån,
inte lån för produktiva investeringar. Därigenom råkade låntagarna
vanligen i ökat beroende till penningutlånaren och utarmades ofta
helt. Men precis som doktrinen om justum pretium uppluckrades,
uppluckrades också ränteförbudet. Detta var en följd av den
tilltagande kommersialiseringen, som dock bröt igenom i stor skala
först på 1500-talet och de geografiska upptäckterna. Därmed
förändrades den ekonomiska vetenskapens utveckling på nytt.
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KAPITEL 3. MERKANTILISMEN

"Guld är ett underbart ting1
Den som äger det är herre över allt
han önskar. Med dess hjälp kan man
låta själarna komma in i paradiset."

COLUMBUS, Brev från Jamaica 1503

De ekonomiska teorier som uppstod från och med den nya tidens
början (0. 1500) till mitten av 1700-talet brukar sammanfattas i
begreppet merkantilismen eller merkantilsystemet. Termen myntades
av den franske fysiokratiske ekonomen Mirabeau 1763, som kritise-
rade "la systerne  mercantile". Enligt Mirabeau var det centrala i
detta system föreställningen, att en nation kan berika sig genom
import av pengar. Denna kritik vidarefördes av Adam Smith, som
ägnade en fjärdedel av "Nealth of Nations" åt en kritik av vad han
kallade "the commercial or mercantile system". Smith awisade
merkantilistemas Midas-liknande syn på pengarnas roll, deras
sammanblandning av pengar och kapital, deras tro på statens
positiva ekonomiska roll och deras förespråkande av monopolism,
protektionism och kolonialism. Trots senare awikelser, komplet-
teringar och inskränkningar är det i huvudsak Smiths karakteristik
av merkantilismen, som blivit bestående. Denna karakteristik är
riktig så långt den räcker. Men tyvärr räcker den inte särskilt
långt.

Bedömningen av merkantilismens innebörd har försvårats av tre
företeelser. För det första har man inte alltid med merkantilismen
avsett samma sak. För en del har merkantilismen främst varit den
ekonomiska politik, som de ledande europeiska staterna bedrev o.
1500-1750. Andra har i stället haft de teoretiska föreställningar-
na bakom denna politik för ögonen. Återigen andra har med merkan-
tilismen avsett hela den historiska situation i vilken den ekono-
miska teorin och politiken uppstod och utvecklades. Här begränsar
vi oss till merkantilismen som en etapp i den ekonomiska vetenska-
pens utveckling.
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För det andra var såväl den historiska situationen som politi-
ken och teorin delvis olika utformad i olika länder under denna
tid. Systemets utformning i Frankrike brukar därför benämnas
colbertism (efter Ludvig XIV:s finansminister Jean Baptiste
Colbert 1619-1683), som hade en rent empirisk karaktär och endast
berörde den ekonomiska politiken. Detta gällde i ännu högre grad
merkantilismens tyska och österrikiska variant, kameralismen (lat.
camera = skattkammare). Kameralisterna var de tyska småfurstarnas
skattmästare och deras uppgift var endast att se till att den
statliga förvaltningsapparaten fungerade. 1 praktiken innebar det,
att de skulle pressa ur befolkningen så mycket som möjligt för
furstarnas uppehälle och krigföring. Kameralismen har därför med
rätta karakteriserats som "das System der landesfiirstlichen
Wohlstandspolizei" (Oncken). Teoretiskt erbjuder kameralismen
ingenting av intresse. Som teori nådde merkantilismen sin högsta
utveckling i England under 1600-talet. Den engelska teoretiska
merkantilismen utgjorde ett distinkt framsteg i den ekonomiska
vetenskapens utveckling och det är i polemiken mot den, som
fysiokratismen och den klassiska engelska politiska ekonomin
uppstod. Vi behandlar därför här främst den engelska merkantilis-
men.

För det tredje är merkantilismen även i denna inskränkta
bemärkelse ingen helt enhetlig företeelse, eftersom den sträcker
sig över mer än två hundra år. Under denna tid förändrades den
ekonomiska verkligheten på ett sätt som inte kunde undgå att även
påverka föreställningarna om denna verklighet. Teorin utvecklades
dessutom genom diskussion och kritik. Grovt taget kan därför tre
successiva stadier urskiljas i den merkantilistiska teorins
utveckling: penningbalansteorin, handelsbalansteorin och syssel-
sättningsteorin. Teorins målsättning var hela tiden densamma: att
förklara rikedomens och närmare bestämt profitens ursprung. Men i
takt med varuproduktionens och produktionsförhållandenas utveck-
ling fick de merkantilistiska teoretikerna en ständigt mer fördju-
pad och riktigare uppfattning om var detta ursprung skulle sökas.
Penningbalansteorin dominerade tänkandet fram till 1600-talet.  Det
var en period då varuproduktionen ännu var relativt outvecklad och
det kapital som fanns huvudsakligen uppträdde i form av ren skatt
eller räntebärande kapital (ockerkapital). Enligt penningbalans-
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teoretikerna kunde ett land därför behålla sin rikedom i pengar
enbart genom förbud mot ädelmetallexport. En engelsk navigations-
akt förbjöd utförsel av ädelmetall redan 1381 och akten upphävdes
först 1663. Men efter 1500-talets kommersiella revolution, då
varor började produceras och säljas för en världsmarknad, då
kapital började ackumuleras som handels- eller köpmanskapital och
en mäktig klass av storköpmän uppstod i Europas ledande länder,
förändrades synen på rikedomsskapandets källa. Man insåg, att
ädelmetallrörelserna i grund och botten var en funktion av utri-
keshandeln, d.v.s. av export och import av varor. Handelsbalans-
teoretikerna hävdade därför, att medlet för rikedomsskapandet var
en aktiv handelsbalans, d.v.s. maximering av exportöverskottet av
varor. Under sådana förhållanden var det riktigt att exportera
även ädelmetall, nämligen om köpmännen med hjälp av ädelmetallen
kunde köpa varor, som de sedan på nytt kunde avyttra i utlandet
till ett högre pris och därmed ta hem inte bara det utlagda
penningkapitalet utan dessutom ett tillskott, en profit. Med den
kapitalistiska varuproduktionens uppkomst och framträngande under
1600- och 1700-talet genomgick de merkantilistiska föreställning-
arna en ny formförändring. Vid sidan av handelskapitalet framträd-
de industrikapitalet i sin första form: som manufakturindustri,
vilken sysselsatte fria lönarbetare, som skapade industriella
profiter åt manufakturernas ägare. Redan de klassiska merkan-
tilisterna såsom engelsmannen Thomas Mun (1571-1641) och dennes
samtida, italienaren Antonio Serra, var på det klara med att det
egentligen inte var handeln utan produktionen, som skapade rikedo-
marna, närmare bestämt sysselsättningen av "de fattiga", d.v.s. av
arbetarna. Men det dröjer ända till 1700-talet, innan produktionen
börjar frigöra sig från handeln och produktionssynpunkten därmed
också från handelssynpunkten i den merkantilistiska teorin. Därmed
överflyttades målsättningen från att maximera handelsbalansen till
att maximera det arbetande proletariatet, arbetsskickligheten och
tekniken ("the arts"). Handelsbalansteorin övergår i syssel-
sättningsteori. Här skall vi begränsa framställningen till det
andra, klassiska stadet i den merkantilistiska teorins utveckling,
d.v.s. handelsbalansteorin.

Merkantilismen är till sitt väsen förkapitalismens eller
handelskapitalismens ekonomiska teori och merkantilistema  är det



gryende kapitalistiska systemets första, primitiva uttolkare.
Under perioden 1500-1750 grundläggs kapitalismens förutsättningar
i Europa. Dessa förutsättningar är väsentligen tre: uppkomsten av
en världsmarknad, ackumulation av penningkapital i stor omfattning
och det successiva skapandet av en fri lönarbetarklass. Två
viktiga konsekvenser därav var tillkomsten av den moderna natio-
nalstaten och kolonialsystemet. Samtliga dessa faktorer är av
betydelse för förståelsen av den merkantilistiska teorin.
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På grundval av framsteg inom navigation, skeppsbyggnadsteknik
och vapenfabrikation upptäckte Columbus Amerika 1492, Vasco da
Gama upptäckte sex år senare sjövägen till Indien. 1 deras spår
följde soldater, köpmän och kolonister. k 1516 trängde portugi-
siska köpmän fram ända till Kanton och några år senare erövrade
Cortés och Pizarro det silverrika Mexico respektive Peru. Indiska
varor och amerikanskt silver började strömma till Europa. Han-
delskompanier (i England Merchant Adventurers, Muscovy Company,
East India Company) grundades och en klass av mäktiga storköpmän
växte fram. Upptäckten av guld- och silverfyndigheterna i Amerika
och uppkomsten av en världsmarknad fick två betydelsefulla resul-
tat: en väldig utvidgning av varucirkulationen och av penning-
hushållningen. Bruksvärdesynpunkten, symboliserad av cirkulations-
formen V-P-V (varor - pengar - varor), fick ge vika för en ökad
inriktning på bytesvärden och pengar, symboliserad av cirkula-
tionsformen P-V-P (pengar - varor - pengar). Detta var den första
av kapitalismens tre grundförutsättningar som tillkom under denna
tid. 1 och med att penningen blev varubytets utgångspunkt och
slutpunkt ställdes penningförvärvet i centrum för varubytet:

Pengarna tycks vara det enda ting, som man har en allmän
åstundan efter, och detta därför att pengarna är abstrakt
rikedom och människorna, då de besitter dem, kan tillfreds-
ställa alla sina behov, av vilket slag det vara må. (Se-
nior).

Men den nya klassen av storköpmän köpte inte kryddor i Indien
för en viss summa pengar för att sälja kryddorna i Europa för
samma summa. De köpte och sålde för att göra vinster, d.v.s. öka
sitt penningkapital. Den dominerande cirkulationsformen blev
däxför P-V-P' (pengar - varor - pengar plus ett tillskott av
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pengar). Penningkapital ackumulerades visserligen på många olika
sätt. Werner Sombart nämner inte mindre än åtta: 1) Inom hantver-
ken, 2) Genom penningutlåning, 3) Genom ackumulation av markräntor
i städerna, 4) Genom direkt ädelmetallproduktion, 5) Genom bedrä-
geri, stöld och försnillning, 6) Genom röveri, 7) Genom tvångshan-
del och 8) Genom utsugning av kolonierna med hjälp av tvångsar-
bete. Men av dessa var dock handeln den viktigaste. Medlet var att
köpa billigt och sälja dyrt. Det gällde särskilt den koloniala
handeln. Enligt Kaeppelin såg det franska ostindiska kompaniets
inköps- och försäljningsbalans för år 1691 ut på följande sätt:

VAROR INKÖPSPRIS FÖRSÄLJNINGSPRIS
(1 000 livres)

Vita bomullstyger och musslin 327 1 267
Sidentyger 32 97
Peppar 27 102
Råsiden 58 112
Salpeter 3 45
Bomullsgarn 9 29
Smärre artiklar 31 48

T o t a l t 487 1 700

Vinsterna fluktuerade naturligtvis starkt år från år i denna
typ av handel. Det holländska ostindiska kompaniet skall dock
under sitt 198-åriga bestånd i genomsnitt ha utdelat 18 % per år
på investerat kapital. Enligt den franske handelsexperten på
1700-talet,  Savary, skall den direkta handeln med spanska Amerika
i regel ha inbringat "minst" 100-200 procent per år. Följande
vinst- och förlusträkning för ett skepp tillhörande det engelska
söderhavsbolaget, som 1733 befraktade varor från spanskt Västin-
dien, kan ge en viss uppfattning om inköpspriser, försäljningspri-
ser, kostnader och profiter i den dåtida koloniala handeln:



INTÄKTER (fl 000) KOSTNADER (fl 000)

Försäljning av lasten: 350 Köp av lasten 250
Löner till besättningen 25
Tjänstemän och gåvor 10
Kommission för fraktstyrmän 20
Ränta på i lasten anlagt kapital 16
Andel i fasta omkostnader 5

Total kostnad 276

Vinst 74

350 350

Denna ackumulation av penningkapital var den andra av kapitalis-
mens grundförutsättningar, som växte i betydelse under denna tid.

Den tredje grundförutsättningen var, att det penningkapital
som ackumulerades skulle finna en tillräckligt stor reserv av fri
arbetskraft - fri i den dubbla betydelsen, att arbetarna "inte
själva hör ihop med produktionsmedlen som slavar, livegna o.s.v.,
medan de inte heller äger produktionsmedlen som självägande
bönder, hantverkare O.S.V. De är tvärtom fria från allt, lösa och
lediga. När dessa motsättningar föreligger på varumarknaden, är
grunden lagd för den kapitalistiska produktionen. Kapitalförhål-
landet har som förutsättning, att arbetarna inte äger de ting, som
är nödvändiga för arbetets utförande" (Marx). Denna "skilsmäs-
soprocess" mellan de direkta producenterna och produktionsmedlen
kallade Marx "den ursprunglia ackumulationen". Den möjliggjordes
av det medeltida feodalsamhällets upplösning. Den livegne måste
lösas från sin bundenhet vid torvan, lärlingar och gesäller från
skråväsendets herravälde. Men dessutom måste de också "befrias"
från sina produktionsmedel. Det skedde under 1500-, 1600- och
1700-talen  genom att jordegendom, hantverk och industri koncentre-
rades i händerna på ett färre antal producenter, varigenom ett
växande antal producenter blev mer eller mindre egendomslösa. För
att kunna vinna sitt livsuppehälle måste de sistnämnda sälja sin
arbetskraft till de förstnämnda. Denna process initierades av den
från 1500-talet språngartat utvidgade varucirkulationen och
penninghushållningen, d.v.s. marknadshushållningen. Marknadens
ständiga fluktuationer ledde till att en del lyckades och blev
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rika, medan andra misslyckades och ruinerades. De klyftor
uppstod vidgades sedan återigen av marknadsmekanismerna.

som

Marknadshushållningens genombrott skapade grundbetingelsen för
nationalstaternas uppkomst. Varu- och penningcirkulation bröt ned
inre provinsiella skrankor och skapade enhetlighet i fråga om
mått och vikt, språk, kultur, seder och tänkesätt. Frankrike,
England, Sverige m.fl. länder uppstår som centraliserade stater
vid denna tid. Denna strävan bars fram av (den absoluta) kungamak-
ten i förening med den nya borgerliga klassen mot feodaladeln.
Resultatet blev långvariga krig och krigen krävde pengar. Kunga-
makten tog UPP statslån, arrenderade ut skatteuppbörden och
införde skyddstullar. Både monarki och bourgeoisi tjänade på detta
arrangemang. Bourgeoisin hade ett intresse av att utveckla produk-
tivkrafterna, få fram en större arbetande befolkning och utvidga
handel och penningcirkulation. Statsmakten stod till tjänst med
lagstiftning, förordningar och regleringar och erhöll som betal-
ning en del av avkastningen. Statens insatser var så mycket mer
nödvändiga som det nya kapitalistiska produktionssättet befann sig
i sin födelsestund och därför behövde barnmorskans hjälp. Denna
tids köpmän var därför inte heller liberala utan regleringsvän-
liga: liberalismen blev möjlig först när det nya produktionssättet
uppnått mognad, utvecklades av sig självt och människorna kunde
utlämnas till enbart de ekonomiska förhållandenas stumma tvång.
Monopol var därför lika naturligt vid denna tid som "polypal" (fri
konkurrens) senare blev. Rikedomsskapandet var ett gemensamt,
nationellt mål för köpmän och kungar.

Med allt detta var också den nya tidens kolonialism en nödvän-
dig följd. Från 1500-talet byggde i tur och ordning de västeuro-
peiska stormakterna Portugal och Spanien, Bolland, Frankrike och
England upp mäktiga kolonialriken i Asien, Amerika och Afrika i
syfte att tillgodogöra sig dessa världsdelars arbetskraft, ädel-
metallfyndigheter och naturrikedomar. Kolonialismen, som ursprung-
ligen möjliggjordes av överlägsenhet i fråga om samhällsorganisa-
tion och teknik, betingades framför allt av den vidgade varupro-
duktionen, varuhandeln och penningcirkulationen i Västeuropa. Ty
jakten efter rikedom gjorde inte halt vid den egna statens eller
ens Västeuropas gränser. Följden blev, att stora delar av Asien,
Amerika och Afrika blev föremål för regelrätt kolonialt slaveri
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och utplundring. Detta förstärktes av den ömsesidiga konkurrensen
mellan staterna. Att därvid den enes förlust blev den andres vinst
"var ett faktum, när holländarna kastade alla andra europeiska
stater frdn Moluckerna, när de för evig tid spärrade Schelde, när
Cromwell förintade den holländska mellanhandeln med navigations-
akterna och sjöslagen, det var ett faktum när engelsmännen tog
Canada och Indien från fransmännen. Det var ett faktum i samband
med de många handelsfördragen och dess följder" (Schmoller).
Koloniernas produkter, ädelmetallfyndigheter och slavarbetskraft
blev ett viktigt tillskott till rikedomsskapandet i Västeuropa.
Därför kan med rätta kolonialismen under 1500-, 1600- och 1700-
talen sägas vara en del av "den kapitalistiska produktionens
morgonrodnad" (Marx).

Den epok i vilken de merkantilistiska teoretikerna levde
kännetecknades sålunda av att feodalismen föll sönder och kapita-
lismens förutsättningar skapades. Denna utdragna process och dess
motsägelser återspeglas också i de merkantilistiska teorierna.
Kärnpunkten i dessa är upppfattningen, att välståndets mål var
ackumulation av guld och silver (pengar). "Rikedom är pengar."
"Det är bättre att ha riklig tillgång på guld och silver i landet
än riklig tillgång på köpmän och köpmansvaror." "Fattigdom är
endast förlust av skatt." Adam Smith kritiserade därför merkanti-
listerna för att de blandade samman pengar och välstånd. Kritiken
är riktig såtillvida, att merkantilistema i sin analys utgick
från penning- och varucirkulationen i stället för från produk-
tionsprocessen och därför inte lyckades blottlägga välståndets
verkliga betingelse: produktionen av ett ekonomiskt överskott
(merprodukt). Men kritiken är oberättigad såtillvida, att merkan-
tilisterna faktiskt insåg, att penningsamlandet var det kapitalis-
tiska välståndsskapandets utgångspunkt och slutpunkt (P - V -P1 ).
Att de sedan inte lyckades tränga bakom penning- och varucirkula-
tionen betingas i sista hand av den tidiga kapitalismens egen
historiska begränsning: kapital existerade i huvudsak som han-
delskapital inom penning- och varucirkulationens begränsade sfär.
Men eftersom handelskapitalet mycket tidigt successivt började
övergå till industriellt kapital (manufakturerna), påträffas
motstridiga uppfattningar hos en och samma författare. Fransmannen
Antoine de Montchrétien  (1575-1621) skriver i sin "Traite de



34

l'economie  politique" (1615), att "vi lever icke så mycket på
handeln med råvaror som på guld och silver"; på ett annat ställe
heter det: "Det är ingalunda överflödet på guld och silver,
mängden av pärlor och diamanter som gör människorna rika och
välmående: det är försörjningen med ting som är nödvändiga för
livsuppehället och lämpliga för beklädnad; den som har mer därav
har större välstånd." Andra författare skriver uttryckligen, att
pengarna endast är en speciell form av rikedom. Men vare sig
merkantilistema  var medvetna om detta eller inte kvarstår, att
den ekonomiska verksamhetens syfte för dem var ackumulation av
pengar.

Om penningsamlandet var målet, så var - för den utvecklade
merkantilismen - utrikeshandeln medlet. Det gällde att sälja så
mycket som möjligt, särskilt av bearbetade varor, och köpa så lite
som möjligt - och helst endast råvaror. Exportöverskottet skulle
medföra, att pengar infördes i riket. Invändningen att detta inte
skulle förändra rikedomens storlek utan endast dess form är
poänglös, eftersom det just var rikedom i form av pengar som
merkantilistema  eftersträvade. Vidare uppfattade merkantilistema
inte handel som ett byte av lika storheter. Tvärtom: vad en vann
förlorade en annan. Följaktligen var det meningslöst att försöka
vinna något i inrikeshandeln. Den engelske storköpmannen och
direktören i East India Company, Thomas Papillon, skrev i sin "The
East India Trade. A Most Profitable Trade to this Kingdom" (1677):

Handeln mellan oss själva ger kungadömet liten fördel.
Dm jord köps och säljs, får en mer och en annan mindre.
Ägarna har skiftat men jorden är densamma. Det är utrikes-
handeln, som är kungadömets stora intresse och angelägenhet.

Denna uppfattning återspeglade det faktum, att den dåtida
utrikeshandeln till stor del vilade på monopolism, utpressning och
regelrätt plundring.

Syftet med penningsamlandet var för det första att förse
kungamakten med likvida medel för oförutsedda behov, krigföring,
militära anläggningar, statliga banker, statstjänstemän etc.
Betalningen för detta skulle i sista hand tillfalla kronans
leverantörer: köpmannaklassen. Kronan fick dock inte ta i anspråk
mer pengar än vad exportöverskottet förde in i landet, ty då
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skulle den "inte klippa utan flå undersåtarna" (Mun). Kronan fick
inte "angripa landets kapital och lägga något därav i skatt" (von
Schrötter).

För det andra gav en stor penningmängd en låg ränta. Undan-
tagslöst sattes låg ränta i samband med riklig tillgång på pengar,
hög ränta med knapphet på pengar. John Locke (1632-1704) skrev i
"Consequences of the Lowering of Interest and Raising the Value of
Money" (1691):

Penaarnas naturliaa ränta höis uå två sätt: för det
första -när det finns-lite pengar i-landet i förhållande
till invånarnas ömsesidiga skulder. För det andra: det som
ständigt höjer pengarnas naturliga ränta är en knapp pen-
ningmängd i förhållande till landets handel.

Eftersom köpmännens nettovinster blev större, ju lägre penningrän-
tan var, var det viktigt att dra in ädelmetaller i landet.

För det tredje ansågs riklig tillgång på pengar höja priserna,
varigenom vinsterna blev högre, konsumtionen stimulerades och
utbudet av arbetskraft blev större. Den engelske författaren
Gerard Malynes skrev i sitt stora verk "Lex Mercatoria" (1629):

Ty sådana länder där varorna är billiga, lider brist på
handel och saknar penningar; och även om varor för buken är
billiga, blir det mindre fördel för köpmännen.

Likaså stimulerades konsumtionen (efterfrågan) av en stor pen-
ningmängd:

Där det råder riklig tillgång på pengar
pb pengar folket till större konsumenter
Vanderlint, Money Answers All Things /1734/).

Men framför allt påverkades sysselsättningen

gör överflödet
av allt. (J.

av den ökade pen-
ningmängden och de stigande priserna och profiterna. Visserligen
fördyrades levnadskostnaderna av prisstegringen. Men följden därav
blev samtidigt ett ökat utbud av arbetskraft, som inte kunde undgå
att utöva ett tryck på lönerna. Detta framställdes klart av den
anonyme författaren till skriften "Use and Abuse of Money" (1671):
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Där det är riklia tillaåna oå oenninaar. blir det
rikligare tillgång på arbetare-och ;ar 8ch en-blir flitigare
i arbetet. Om det är fallet, blir den nödvändiaa följden,
att riklig tillgång på arbetare medför ett fail i deras
pris.

Denna synpunkt motiverades mer konkret något senare av David
Hume (se följande kapitel), som underströk, att en ökad penning-
mängd var gynnsam främst till en början, då köpmännen och manufak-
turägarna ensamma hade pengarna i sin hand:

De kan därigenom sysselsätta fler arbetare än tidigare,
som aldrig drömmer att kräva högre löner utan är glada att
få sysselsättning av så goda penningherrar (paymasters). (Of
Money, 1752).

Mer och mer betonade de merkantilistiska författarna därför,
att kärnpunkten i rikedomsskapandet inte var pengarna i och för
sig utan sysselsättningen. Ur den övertygelsen drog de slutsatsen,
att folkmängden borde vara så stor som möjligt och lönerna så låga
som möjligt ("de låga lönernas ekonomi"). Bernard Mandeville skrev
i en omdiskuterad skrift, "Fable of the Bees or Publit Vites,
Private Benefits" (1723):

Borde ej en vis lagstiftare med all tänkbar möda omhulda
aveln av de fattiga och träffa föranstaltningar mot deras
knapphet, på samma sätt som han skulle göra mot knapphet på
själva livsmedlen? . . . Av vad som sagts är det uppenbart,
att i en fri nation. där ei slavar är tillåtna. den säkraste
rikedomen består i' en &or mängd arbetsamma fattiga . . .
Medan de skall hindras från att svälta, bör de ej få något
som är värt att spara . . . Det är i alla nationers-intresse,
att de fattiga nästan aldrig skall vara sysslolösa och
likväl ständigt skall ge ut vad de få . . . De fattiga skall
noga hållas till arbete, och medan det är klokt att tillgo-
dose deras behov, vore det dårskap att säkerställa dem.

Men detta innebar samtidigt, att rikedomens källa faktiskt inte
var att söka i handeln och penningcirkulationen utan i produk-
tionen. Värdena skapades i produktionen genom den förädling som
varorna undergick i arbetarnas händer. Om England t.ex. importera-
de råsilke, skulle vävarna fördubbla produktvärdet, skrev den
anonyme författaren till skriften "Interest of England" (1694).
Resultatet skulle bli, att de exporterade sidenvarorna avkastade
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"en klar profit till nationen på 565 000 pund (motsvarande folkets
arbete)". 1 samma anda skrev Defoe 1713 i sin "General History of
Trade", att "det är endast folkets arbete och flit, som skapar
rikedom och gör handeln vinstgivande för nationen". Men med dessa
och liknande konstateranden, börjar den merkantilistiska teorin
att övergå i klassisk politisk ekonomi.

Denna tonvikt på arbetet som välståndsskapande faktor är
skönjbar redan i den engelska merkantilismens klassiska arbete,
"England's Treasure  by Foreign Trade" (1664) författat av direk-
tören i East India Company, Thomas Mun (1571-1641). Rikedomsska-
pandets syfte var enligt Mun att dra in ädelmetall i landet.
Medlet var därvid inte, som penningbalansteoretikerna hävdade, att
till varje pris behålla den penningmängd som redan fanns i landet.
Tvärtom borde den användas till köp och försäljning med utlandet.
Ty utrikeshandeln var det viktigaste instrumentet för att öka
penningmängden. Den - utrikeshandeln - var:

Kungens stora inkomstkälla, kungadömets ära, köpmannens
ädla yrke, våra konstfärdigheters skola, våra behovs källa,
våra fattigas sysselsättning, v%ra jordars förbättring,våra
sjöfarares barnkammare, kungadömets murar, våra skattkam-
mares medel, senorna i v%ra krig,våra fienders skräck.

Ju mer England kunde exportera och ju mindre landet kunde
importera, desto större blev välståndet. Men detta reste problemet
om hur exportöverskottet kunde göras så stort som möjligt. Enligt
Mun fanns det inte mindre än tolv olika medel. Av Muns diskussion
av dessa faktorer framgår det, att han - liksom andra merkan-
tilister - var på det klara med att rikedomsskapandets yttersta
källa i själva verket var det produktiva arbetet så som detta kom
till uttryck främst i förädlingsvinsten.

(i) England borde ta de egna naturliga resurserna i större
anspråk än vad som skett. Genom att odla upp jorden, kunde landet
minska importen av lin, hampa och andra produkter.

(ii) Överflödskonsumtionen av utländska varor borde skäras
ned.

(iii) Marknadssituationen i landet borde utnyttjas maximalt,
så att exporten koncentrerades på sådana varor som det rådde stor
efterfrågan på; om England hade monopol på vissa varor, borde
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dessa prissättas så högt som möjligt; om däremot konkurrensen var
hård, borde engelsmännen sälja så mycket de kunde till lägsta
möjliga pris.

(iv) Engelsmännen borde befrakta varorna på egna skepp för att
därigenom spara in utgifterna för frakt, försäkring etc. Om
engelsmännen t.ex. själva skeppade sin spannmål och sill till
Italien fick de ut 50 sh per kvarter spannmål och 40 shilling per
tunna sill.

(v) Sparsamhet med de naturliga resurserna eller åtminstone
bearbeta egna råvaror i stället för att importera utländska
bearbetade varor; därigenom skulle också de fattiga få sysselsätt-
ning.

(vi) Konkurrera ut holländska i nordsjöfisket, varigenom en
viktig exportprodukt och ny sysselsättning kunde utvinnas.

(vii) öka Englands andel av mellanhandeln genom import, lagring
och re-export vid lämpligt tillfälle av spannmål, siden, bomull,
kryddor etc.

(viii) Import av varor från ursprungsländerna, varigenom
mellanhändernas vinster tillföll engelsmännen. Om peppar köptes i
London kostade den 2 shilling per pund, i Amsterdam 1 shilling och
8 pence men i Ostindien endast 3 pence per pund.

(ix) Export av ädelmetall i och för inköp av varor, som sedan
bearbetades och såldes och gav England mer ädelmetall än tidigare.

(x) Import av utländska råvaror, bearbetning av dessa och
därefter tullfri export. Som exempel tog Mun fabrikationen av
sidenvaror i London med förstäder som 1594 sysselsatte 300 men
1629 14 000 arbetare.

(xi) Höga tullar på utländska färdigvaror med låga tullar på
engelska exportvaror och även på importvaror som skulle bearbetas
inom landet och därefter re-exporteras.

(xii) Framför allt borde politiken inriktas på att driva fram
en stor befolkning sysselsatt i hantverk och manufakturer, ty
folkets arbete i förädlingsindustrin var rikedomens viktigaste
källa. Mun skrev:

Eftersom de människor som lever av hantverk och industri
är flera än de som lever av arbetets frukter, bör vi vid-
makthålla de egenskaper hos massan som utgör kungens och
kungadömets största styrka och verkliga rikedom: ty där
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befolkningen är stor och yrkesskickligheten blomstrar, är
handeln omfattande och landet rikt. Ty järnmalmen i gruvorna
är av föga värde jämförd med den sysselsättning och de
vinster den ger, när den bryts, smälts, transporteras, köps,
säljs och gjuts till kanoner, musköter och andra vapen,
smids till ankare, bultar, spikar, naglar och liknande för
användning till skepp, hus, kärror, vagnar, plogar och andra
jordbruksredskap.

Av detta framgår sammanfattningsvis, att det primära målet
för rikedomsskapandet visserligen var anskaffning av rikedom i
monetär form och att medlet för detta likaså primärt var handeln.
Men rikedomens två yttersta källor var de naturliga resurserna och
arbetskraften, jord och arbete. Det är också dessa två produk-
tionsfaktorer som står i centrum för den följande utvecklingen
inom den ekonomiska teorin.

SAMMANFATTNING. Merkantilismen är förkapitalismens eller
handelskapi-talismens ekonomiska teori. Den uppkom och utvecklades
under den tid, då världsmarknaden skapas, penningkapital i stor
skala börjar ackumuleras bland köpmän och industriidkare i de
ledande västeuropeiska staterna, då en fri lönarbetarklass börjar
växa fram, nationalstaterna bildas och kolonialsystemet uppstår.
Merkantilismen utvecklas därvid i stadier, från penningbalansteori
till handelsbalansteori och slutligen till sysselsättnings- eller
produktionsteori. Teorin uppvisar också olika nationella särdrag
(colbertismen i Frankrike och kameralismen i Tyskland och öster-
rike). Men kärnan är dock en och densamma: rikedomsskapandet,
vars primära mål är maximal tillgång på pengar (ädelmetall) som
det kapitalistiska berikandets utgångspunkt och slutpunkt. Huvud-
medlet för att uppnå detta var vid denna tid, då produktivkrafter-
na ännu var svagt utvecklade, inte produktions- utan cirkulations-
processen och därvid främst utrikeshandeln. Endast en aktiv
handelsbalans (exportöverskott) kunde ge tillgång på pengar. De
förvärvade skatterna skulle användas till kungamaktens utgifter.
Viktiga syften var dock låg ränta, prisstegring, ökad konsumtion
och ökad sysselsättning. Därigenom blev produktionen profitabel
och handelns möjligheter vidgades. Den springande punkten i
rikedomsskapandet var maximal utvinning av arbetskraftens produk-
tiva förmåga. Därför borde arbetarklassen vara så stor och dess
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lön så låg som möjligt. Merkantilistema eftersträvade "rikedom
för nationen minus folkets majoritet". Innebörden av detta var,
att "de breda lagrens fattigdom skulle göra dem till bättre
lastdjur åt fåtalet" (Heckscher). Därför kan merkantilistema med
rätta betecknas som de första uttolkarna av den specifikt kapita-
listiska formen av rikedomsskapande.
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KAPITEL 4. DEN KLASSISKA POLITISKA EKONOMINS FORUTSÄTTNINGAR

"Denna period, som vimlar av teoretiska
begåvningar, är därför synnerligen bety-
delsefull för utforskningen av den poli-
tiska ekonomins successiva tillblivelse."

KARLMARK

Med den växande insikten om att rikedomens (välståndets) egentliga
grund inte var pengar utan arbete, teknik och naturliga resurser
tenderade de senmerkantilistiska författarna att spränga det
merkantilistiska systemets ramar. Perioden från slutet av 1600-
talet till 1700-talets mitt är därför en övergångsperiod i den
ekonomiska vetenskapens utveckling. På en rad avgörande punkter
bryter enskilda ekonomer igenom det merkantilistiska systemet och
formulerar viktiga satser, som förebådar den klassiska politiska
ekonomin och som denna i sin tur utgår från. Ingen av de förklas-
siska ekonomerna lyckades sammanfoga de nya byggstenarna till en
sammanhängande och enhetlig teori. Å andra sidan utgjorde dessa
byggstenar nödvändiga förutsättningar för de insatser som gjordes
av den vetenskap-liga ekonomiska teorins första stora företrädare
- fysiokraterna och Adam Smith.

SAMHÄLLSTEORI. För det första utvecklades under denna tid
ansatserna till en allmän teori om samhällets struktur och utveck-
ling och sambandet mellan ekonomi, politik och ideologi. Mot
bakgrund av den fortskridande industriella utvecklingen - ännu i
huvudsak i form av hantverk och manu-fakturer - och det indust-
riella kapitalets ökade betydelse riktades upp-märksamheten på
produktionens inre struktur och särskilt industrins roll som
ledande sektor. Den skotske ekonomen Sir James Steuart (1712-1780)
framhöll, att jordbruket var den ursprungliga produktiva sektorn.
På grundval av stigande arbetsproduktivitet uppstod successivt ett
överskott av födoämnen. Detta överskott skapade betingelsen för
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uppkomsten av två företeelser: dels byte och handel och dels en
arbetsfri klass ("free hands"), som levde på överskottsproduk-
tionen. Enligt Steuart's samtida, Richard Cantillon (1680-1734)
kunde i Europa i början av 1700-talet 25 arbetare i genomsnitt
försörja 100 andra: minderåriga, gamla, sjuka, soldater, tjänste-
folk, jordägare och företagare.

Den drivande kraften i denna utveckling var enligt Steuarts
landsman, David Hume (1711-1776) industrin:

När en nation är rik på manufakturer och mekaniska
konster, studerar jordägarna liksom, jordbrukarna jordbruket
som en vetenskap och fördubblar sin flit och omvårdnad. (Cf
Commerce, 1752).

Skillnaderna i olika länders makt och storhet förklarades ytterst
av skillnader i industrialiseringsgrad. Industrins utveckling
betingade i sin tur utvecklingen av den politiska och ideologiska
överbyggnaden:

Samma epok som ger upphov till stora filosofer och
politiker omtalade generaler och poeter, är vanligen rik på
skickliga vävare och skeppstimmermän. (Anfört arbete)

Industrins utveckling hade till och med en tendens att befordra
uppkomsten av ett fritt regeringssystem. Enligt Sir James Steuart
hade de samhällsekonomiska förändringarna sedan 1500-talet påver-
kat hela det politiska systemet. Från att ha varit feodalt och
militärt hade det blivit fritt och kommersiellt.

Dessa idéer systematiserades av Steuarts och Humes landsmän,
representanterna för den skotska historiska sociologin: Adam
Ferguson, William Robertson och John Millar men även Adam Smith.
Dessa utvecklade fem teorem, som blev av grundläggande betydelse
för den politiska ekonomin:

1) Grunden för förståelsen av samhällets utveckling är att
söka i det sätt på vilket människorna vinner sitt uppehälle.
D.V.S. samhällets ekonomiska bas bestämmer dess övriga yttringar,
främst den politiska över-byggnaden.

2) Egendomens fördelning och därmed klasstrukturen bestämmer
de politiska maktförhållandena. "Styrelseskicket uppstår huvudsak-
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ligen genom det sätt på vilket medborgarna indelas i klasser"
(Ferguson).

3) Samhällsutvecklingen är en spontan massprocess, i vilken
resultatet av nationernas och individernas strävanden och konflik-
ter inte sam-manfaller med de planerade syftena ("den osynliga
handen").

4) Samhället utvecklas i stadier: jägarfolk - herdefolk-
jordbrukare - handel och industri. 1 det första saknas privategen-
dom och därefter också staten, eftersom dess funktion är "att slå
vakt om egendomen och försvara de rika mot de fattiga" (Steuart).
1 herdesamhället uppstod privategendom till boskapen och därför
också den första ojämlikheten i egendomsfördelningen liksom
instrumentet för att bevara denna ojämlikhet: staten. Men först i
jordbrukarsamhällena och framför allt i handels- och industri-
staterna blev privategendomen och därmed staten en dominerande
faktor. Med varje förändring av den ekonomiska basen, förändrades
också statens form.

5) Det sammanhållande elementet i samhället och samtidigt
samhällsutvecklingens yttersta drivkraft var arbetsfördelningen
mellan olika näringsgrenar och yrken, mellan andligt arbete och
kroppsarbete och mellan arbetarna inom hantverk och manufakturer.
Genom arbetsfördelningen kunde producenterna specialisera sig och
därmed höja produktiviteten. Trots att arbetsfördelningen även
hade negativa verkningar - i form av ensidigt utvecklade fär-
digheter - var den en nödvändig betingelse för ekonomiska fram-
steg.

Dessa teorem utgjorde tillsammans ansatserna till en allmän
teori för det mänskliga samhällets utveckling och förebådade Marx'
och Engels materialistiska historieuppfattning. De gav också den
sociologiska och historiska grunden för den ekonomiska teorins
fortsatta utveckling.

VÄRDETEORI. Teoremet om arbetsfördelningens betydelse blev den
viktigaste utgångspunkten för värdeteorins utveckling. Merkan-
tilisterna ställde i allmänhet inte frågan om vilka principer som
reglerade produktion, fördelning och utbyte. De var huvudsakligen
intresserade av praktiska och näraliggande problem. 1 likhet med
köpmannen - vars intressen de ofta representerade och rationalise-
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rade - nöjde de sig med att tolka den ekonomiska verkligheten med
hjälp av tillgång- och efterfrågeanalysens enkla begrepp. Med dem
kunde de nödtorftigt förklara marknads-fenomenen. Men de kunde
inte förklara varför tillgång och efterfrågan utjämnades vid ett
pris för en vara och vid ett annat pris för en annan vara. Skola-
stikerna hade pekat på att olika varor produceras till olika höga
kostnader. Det gjorde också merkantilistema  och de hade då främst
lönekostnaderna för ögonen. Men kostnader är i sin tur ingenting
annat än priser, nämligen på de produktionsfaktorer som krävs för
att framställa varorna. Att förklara varupriserna med hänvisning
till produktionsfaktorernas priser var ett framsteg jämfört med
den enkla tillgång- och efterfrågeteorin. Men förklaringen ställde
samtidigt ett nytt problem. Om priset bestämdes av kostnaden, vad
var då kostnaden? Det svar som Aristoteles och skolastikerna
trevat sig fram till var som bekant: arbetet.

Den hypotesen vidareutvecklades kraftfullt under den här
behandlade perioden. Redan John Locke hade skrivit: "Det är
faktiskt arbetet som gör att olika ting har olika värde" (Two
Treatises of Government, 1690). David Hume framhävde: "Allting i
världen köps med arbete" (Of Commerce, 1752). Men grundbetingelsen
för detta var just den samhälleliga arbetsfördelningen. Den
geniale Benjamin Franklin skrev:

Eftersom Försynen ordnat det så att inte blott olika
länder utan till och med olika delar av samma land har
olika förutsättningar för den lämpligaste produktionen och
liksom olika människor har olika anlag för olika hantverk
och manufakturer är handeln eller utbytet av en vara eller
en manufakturprodukt mot en annan synnerligen lämplig och
förmånlig för människorna . . .

För att . . . underlätta bytet har människorna uppfunnit
penningen, egentligen kallat ett bytesmedel, emedan därige-
nom arbete utbyts mot arbete eller en vara mot en annan . . .
Eftersom byte i allmänhet inte är något annat än byte av
arbete mot arbete mätes som jag tidigare sagt alla tings
värde bäst med arbetet. (A Modest Inquiry into the Nature
and Necessity of a Paper Currency, 1729).

Idén utvecklades ytterligare av den anonyme författaren till
skriften "Same Thoughts on the Interest of Money in General"
(1738):
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En man har arbetat en vecka för att framställa livsför-
nödenheter och för denna möda behöver han så mycket som kan
försöria honom en vecka. Den som qer honom nåqot annat i
utbyte-kan inte göra en bättre uppskattning av-vad som är
likvärdiqt än qenom att beräkna vad det kostat honom i
arbete Öch tid: Detta innebär i praktiken, att en mans
arbete i ett ting för en viss tid utbyts mot en annan mans
arbete i ett annat ting för samma tid.

Varornas värde reglerades därför av "den kvantitet arbete som
nödvändigtvis och i genomsnitt krävdes för att producera dem".
Den enkla tanken var, att varubyte väsentligen var ett utbyte av
arbete mellan specialiserade producenter. Varje vara hade värde,
emedan den innehöll en del av det totala samhälleliga arbetet.
Värderelationerna mellan varorna var alltså i grund och botten
inte relationer mellan ting utan en återspegling av ett produk-
tionsförhållande mellan människor, nämligen den samhälleliga
arbetsfördelningen.

Hur arbetet bestämde varuvärdet preciserades av William Petty
(1623-1687) som i sin skrift "A Treatise on Taxes and Contribu-
tions" (1662) bl.a.behandlade det "verkliga" i motsats till det
"inbillade" sättet att beräkna varornas priser:

Om en man kan föra till London ett uns silver från
jorden i Peru på samma tid som han kan producera en bushel
spannmål, då är det ena det andras naturliga pris. Om nu en
man på grund av nya och mer lättbearbetade gruvor kan
utvinna två uns silver lika lätt som han tidigare utvann
ett uns, då kommer spannmålen att vara lika billig vid tio
shilling per bushel som den tidigare var vid fem shilling
per bushel, ceteris paribus.

1 motsats till den ovan nämnde anonyme förattaren till "Same
Thoughts on the Interest of Money in General" (1738) definierade
inte Petty närmare det arbete som bestämde varuvärdena. Innebörden
av hans exempel är dock klar. Antag att den tid han talar om är
ett genomsnittsmått och att den motsvarar 100 timmar. Vi f&r då
följande två likheter:
1) 100 timmar = 1 bushel spannmål = 1 uns silver = 5 shilling;
2) 100 timmar = 1 bushel spannmål = 2 uns silver = 10 shilling;

1 det första fallet är 1 bushel spannmål värd 1 uns silver och
tvärtom, emedan det krävs 100 timmar för att framställa såväl 1
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bushel spannmål som 1 uns silver. Spannmålens pris = 5 shilling,
emedan 5 shillingmynt innehåller 1 uns silver.

1 det andra fallet har en förändring inträtt i förhållandet
mellan varuvärdet och penningvärde och därmed har också en pris-
förändring inträtt.Till följd av att arbetsproduktiviteten för-
dubblats i silverproduktionen, framställs samma silvermängd på
hälften så lång tid som tidigare, d.v.s. på 50 timmar i stället
för 100 timmar. Den nödvändiga arbetstiden i produktionen av
penningvaran silver har halverats. 1 uns silver är därför värt 50
timmar i stället för 100 timmar, d.v.s. innehåller hälften så stor
värdesubstans som tidigare. Spannmålens värde är emellertid
oförändrat: 1 bushel spannmål kräver fortfarande 100 timmar för
sin framställning. Prismätaren - myntslaget shilling - är också
oförändrad: varje shilling innehåller fortfarande 1/5 uns silver,
d.v.s. 5 shilling innehåller 1 uns silver. Men eftersom värdet av
1 uns silver nu är endast 50 timmar, måste 2 uns silver utmyntas
till 10 shillingmynt för att motsvarigheten i pengar till värdet
av en bushel spannmål skall erhållas. 1 bushel spannmål kostar
alltså nu 10 shilling i stället för 5 shilling. D.v.s spannmåls-
priset - spannmålens värde uttryckt i pengar - har stigit från 5
shilling till 10 shilling. Orsaken är att penningvarans värde och
därmed penningvärdet sjunkit med hälften.

Enligt Petty bestäms alltså varuvärdet av arbetstiden. Lika
stor arbetstid ger lika stora värden. Ju lägre arbetstid, desto
lägre värde och tvärtom. Detta gäller också penningvärdet. Priset
är varuvärdet uttryckt i den specifika penningvaran silver (guld),
som ingår i olika myntslag enligt vissa fastställda proportioner.
Under förutsättning att dessa proportioner är givna (som i fallet
ovan där 1 shilling = 1/5 uns silver), kan följaktligen en pris-
förändring orsakas av förändringar i varuvärdet eller i penning-
varans värde eller i båda. Vid givet varuvärde stiger priset, om
penningvarans värde sjunker, priset sjunker, om penningvarans
värde stiger. Vid givet penningvärde stiger priset, om varuvärdet
stiger; priset sjunker, om varuvärdet sjunker. Med detta hade
Petty formulerat en värde- och pristeori byggd på arbetstiden som
bestämmande princip.
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MARKNADSPRISET. Petty var även medveten om att de för tillfäl-
let på marknaden rådande priserna inte alltid överensstämde med de
genom arbetstiden bestämda priserna. Marknadspriset kallade han
"politiskt pris", det genom arbetstiden bestämda priset "naturligt
prisU. Marknadsprisets bestämningsgrunder var enligt Petty "mycket
växlande och komplicerade". En del av växlingarna och komplikatio-
nerna klarlades av Cantillon och Steuart. Även Cantillon skilde
mellan det normala, genomsnittliga långtidspriset och marknadspri-
set. Det förra kallade han "Det inre priset eller inre värdet (le
prix ou la valeur intrinseque), det senare "marknadspris" (le prix
du marché). Marknadspriset sammanföll inte med det inre värdet på
grund av omöjligheten att exakt anpassa produktion och konsumtion.
Följden blev en ständig ebb och flod i marknadsprisets svängningar
från dag till dag. Bakom dessa svängningar låg tillfälliga föränd-
ringar i konsumenternas smak och preferenser liksom köparnas och
säljarnas köpslagan om priset på marknaden. Marknadspriset bestäm-
des generellt av förhållandet mellan den utbjudna varukvantiteten
och köparnas efterfrågan eller antal, d.v.s. av utbud och efter-
frågan. Hur priset vid givet utbud bestäms av köparnas efterfråge-
funktioner visade Cantillon med följande exempel:

Flera hotellvärdar har ombetts köpa gröna ärter, när
den första skörden kommer. En värd har bestämt sig för att
köDa 10 kvarter för 60 livres. en annan 10 kvarter för 50
li&-es, en tredje 10 kvarter för 40 livres och en fjärde 10
kvarter för 30 livres. Om dessa köp skall kunna fullföljas,
måste det finnas 40 kvarter gröna ärter på marknaden. Antag
att det endast finns 20. När säljarna ser så många köpare,
kommer de att hålla priserna uope och köparna kommer att aå__
upp till det pris som föreskrivits dem. Så att den som
erbjuder 60 livres för 10 kvarter får köpa först. När
säljarna ser att ingen vill köpa för mer 'an 50 livres,
kommer de att sälja de återstående 10 kvarterna till detta
pris. De som inte kan bjuda mer än 40 respektive 30 livres
får atervända  tomhänta. (Essais sur la nature du commerce en
general, 1755).

Steuart visade utförligt hur marknadspriset kom till stånd
till följd av konkurrensen både på köparnas och säljarnas sida
("den dubbla konkurrensen"). Om vid ett givet pris utbudet över-
stiger efterfrågan, kommer konkurrensen mellan säljarna att pressa
ned priset till den punkt, där utbud = efterfrågan. Men priset kan
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inte varaktigt sänkas ytterligare, ty db kommer efterfrågan att
överstiga utbudet, vilket får till följd att köparna sinsemellan
konkurrerar upp priset till jämviktsläget. Detta jämviktsläge var
stabilt, om marknadspriset överensstämde med vad Steuart kallade
"det verkliga värdet" (real value). 1 det läge, där priset var
lika med framställningskostnaden "med ett litet tillägg för
fabrikantens och köpmannens profit", rådde jämvikt mellan "arbete
och efterfrågan". Cantillon hade framhållit, att marknadspriset
inte avvek särskilt mycket från det inre värdet. Enligt Steuart
däremot måste staten ibland gripa in för att upprätthålla balan-
sen, nämligen genom att försiktigt tynga ned den vågskål som var
för lätt. Ingendera av dem påvisade dock det inre sambandet mellan
det normala priset och arbetsmarknaden.

MERVÄRDETEORI: JORDRANTA, PENNINGRANTA OCH PROFIT. För merkan-
tilisterna kunde överskott skapas endast i handeln ("profit upon
alienation"). Men vad den ene då vann, förlorade den andre.
Positiv profit för den ene var negativ profit för den andre.
Profit innebar därför endast en omfördelning av värden.

Med arbetets stigande produktivitet i jordbruk och industri
och framväxten av en särskild klass besuttna kapitalister som
levde på profit som en vid sidan av jordräntan särskild inkomstka-
tegori, banade sig en ny och riktigare teori väg. Enligt Steuart
fanns det både relativ och positiv profit:

Den relativa profiten innebär en förlust för några. Den
betecknar en rubbning i förmögenhetsbalansen mellan parterna
men utgör ingen ökning av det totala kapitalet (the general
stock).

Positiv urofit innebär inte nåqon förlust för nåqon.
Den uppkommer till följd av en ökning av arbetet, industrin
eller uppfinninqsförmåqan och medför en ansvällning eller
ökning av de allmänna-tillgångarna (the publit good). (An
Inquiry into the Principles of Politital Economy, 1, 1767.

Den grundläggande förutsättningen för vad Steuart kallade
positiv profit var tydligen, att det arbete som samhället satte in
i produktionen kunde framställa en bruttoprodukt som var större än
vad som gick åt för att reproducera arbetskraften och ersätta det
förslitna kapitalet. Detta påvisades först av Petty. Hans problem
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var att finna en grundval för beskattningen av jord. Han fann
denna grundval i jordvärdet. För att finna jordvärdet måste Petty
känna jordräntan, eftersom jordvärdet är kapitaliserad jordränta.
Han undersökte därför först jordräntans ursprung och natur:

Antag att en man med sina egna händer kan beså en viss
jordareal med spannmål, d.v.s. skulle kunna gräva, plöja,
harva, gallra, skörda, köra in, tröska och vanna så mycket
som detta land fordrar, och att han dessutom hade utsäde
att beså jorden med. Han anser, att, när denne man har
dragit av utsädet från sin skörd och dessutom det som han
själv ätit upp och givit till andra i utbyte för kläder och
andra livsförnödenheter, den återstående spannmålen är
jordens naturliga och verkliga jordränta för det året.
(A Treatise on Taxes and Contributions, 1662).

Men annan, fastän därmed sammanhängande fråga är hur
många engelska penningar denna spannmål eller jordränta är
värd. Jag svarar: så mycket som de pengar en annan ensam
man kan spara på samma tid utöver sina utgifter, om han
sysselsatte sig helt och hållet med att producera och
tillverka dem (pengarna). Låt en annan man fara till ett
land, där det finns silver, gräva fram det, smälta det,
föra det till den plats där den tidigare nämnde mannen
sådde sitt utsäde, mynta det etc. och samma person skaffar
sig föda och förser sig med kläder etc. för sitt nödvändiga
livsuppehälle medan han framställer silvret. Jag säger, att
den enes silver måste uppskattas till samma värde som den
andres spannmål. Det ena är kanske tjugo uns och det andra
tjugo bushel. Av vilket följer, att priset på en bushel av
denna spannmbl är ett uns silver. (A.a.).

Jordräntan - som hos Petty är den specifika formen för merpro-
dukten eller mervärdet - var alltså lika med bruttoprodukten
minus kapitalkonsumtion (utsäde) och lön. Eftersom Petty enligt
vad vi sett bestämt bruttoproduktens värde genom den arbetstid den
kräver för sin framställning blir merproduktens värde lika med den
mot denna produktandel svarande arbetstiden. 1 pengar blir detta
mervärde lika mycket silver (penningvara), som en producent kan
spara "på samma tid" - i exemplet ovan 20 uns silver. Petty
understryker samtidigt, att det faktum att det rör sig om olika
slags konkret arbete är oväsentligt för frågeställningen. Det
viktiga är arbetstiden och närmare bestämt den genomsnittliga
arbetstiden:

Och ehuru det möjligen kan krävas större skicklighet
och vara förenat med mera tillfälligheter att framställa
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silver än spannmål, är detta ej utslagsgivande. Ty låt
hundra man arbeta tio år i spannmålsproduktionen och samma
antal män i samma antal år i silverproduktionen. Jag säger,
att nettoprodukten av silvret för spannmålens hela net-
toprodukt och lika sdelar av det ena är priset för lika
delar av det andra. (A.a.)

Petty undersökte mervärdet i form av jordränta, inte mervärde
som allmän kategori. Detta förklaras dels av syftet med hans
undersökning, dels av att existensen av ett överskottsvärde är
lättast påvisbart inom de extraktiva näringarna (se följande
kapitel om fysiokraterna) och dels av att jordbruket på Pettys tid
var den allt dominerande näringsgrenen medan industrin och därmed
den industriella profiten som en självständig inkomstkategori ännu
var outvecklad.

För att finna jordvärdet - det sökta underlaget för beskatt-
ningen - skulle Petty ha behövt känna till räntefoten (Jordvärde =
Jordränta: Räntefoten). Petty betraktade emellertid inte pen-
ningräntan som en självständig inkomstkategori, eftersom räntan på
hans tid inte var en del av den industriella företagarprofiten
utan närmast lika med "ockerränta" (usury). Han tvingades därför
härleda jordvärdet ur jordräntan med hjälp av en konstruerad
räntefot. Han utgick därvid från att en köpare av jord kalkylerade
med en avkastning under tre generationers gemensamma liv, vilket
enligt Petty var lika med 21 år. Han fann därför jordvärdet genom
att multiplicera den årliga jordräntan med faktorn 21 (vilket i
praktiken var liktydigt med att han utgick från en räntefot på 4,8
procent).

Men i och med det hade han också skaffat sig ett uttryck för
penningräntan. Han ställde frågan: vilken är penningräntans
naturliga måttstock? Han svarade:

Vad beträffar penningräntan måste den åtminstone vara
lika med jordräntan av så mycket jord som de utlånade
pengarna kan köpa, om säkerheten är god. (A.a.).

D.V.S. den undre gränsen för penningräntan bestäms av jordrän-
tan under förutsättning att pengar alternativt kunde användas som
rent penningkapital eller investeras i jord.
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absoluta jordräntan utan också om differentialräntan,
lägesräntan:
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om den
främst

Om den spannmål som föder London eller en armé förs dit
40 miles ifrån, då skall till det naturliga priset på den
spannmål, som växer inom en mils omkrets frdn London eller
armékvarteret, läggas så mycket som kostnaden för att
transportera den 39 miles uppgår till. (A.a.).

De i förhållande till konsumtionsorten gynnsammare belägna
produktionsenheterna erhöll sålunda en differentialränta, som var
proportionell mot det i förhållande till den mest avlägsna produk-
tionsenheten inbesparade transportavståndet.

För Petty var jordräntan och den därur härledda penningräntan
den enda formen av överskott eller mervärde. Petty skilde dock
mellan pengar och kapital (stock). Denna distinktion är ännu
klarare utarbetad hos Sir Dudley North (1644-1691). Pengar var
enligt North "en lämplig fond för deposition av överskottskapital"
(a surplusage of stock to be deposited in). För att pengar skulle
växa måste de därför investeras i produktiva resurser. Medan
merkantilistema och även Petty uppfattade räntan som ett rent
monetärt fenomen, förband North räntan med realkapitalet. Precis
som jorden avkastade en jordränta (rent), vilken tillföll jord-
ägarna (landlords), avkastade kapitalet en ränta (interest),
vilken tillföll kapitalisterna (stock-lords). North antydde, att
räntan därför snarare var en funktion av realkapitalet än av
penningmängden:

Det är inte låg ränta som främjar handeln, utan i och
med att handeln ökar gör nationens kapital räntan låg. Det
sägs att i Holland är räntan lägre än i England. Jag svarar:
så är det, emedan Hollands kapital (stock) är större än
vårt. (Discourtes  upon Trade, 1691).

Dessa ansatser på ränteteorins område fullföljdes av David
Hume och dennes föregångare, Joseph Massie (d. 1784). De påvisade,
att syftet med att låna pengar var att använda pengarna som
kapital, d.v.s. i avsikt att få företagarprofit. Räntan var därför
beroende av en del av profiten. Enligt Hume reglerades räntan av
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två sinsemellan sammanhängande orsaker: 1) tillgång och efterfrå-
gan på lån och 2) profitkvoten. Penningmängden påverkade i och för
sig inte räntenivån utan endast prisnivån. Trots att priserna
nästan fyrdubblades sedan 1500-talet och penningmängden ökat ännu
mer, hade räntan sjunkit med föga mer än hälften (Of Interest,
1752). Joseph Massie underströk ännu kraftigare räntans beroende
av profitkvoten eller vad Massie kallade "den naturliga räntan"
(the natural rate of interest). Räntan var sålunda 3 procent i
Holland, 4 procent i England och 5-6 procent i Frankrike och
Tyskland, emedan realkapitalets avkastning var lägst i Holland,
något högre i England och högst i Frankrike och Tyskland. Orsaken
till skillnaderna i profitkvotens nivå var skillnader i den
relativa tillgången på realkapital. Den successiva kapitalacku-
mulationen ökade konkurrensen mellan de enskilda kapitalen och
ledde till att profitkvoten sjönk. Denna process hade börjat
tidigast och var längst framskriden just i Holland. Varken Hume
eller Massie hade emellertid något att säga om företagarprofitens
ursprung.

PENNINGTEORI. Inom penningteorin behöll den grundläggande
merkantilistiska doktrinen om prisnivån som en funktion av pen-
ningmängden sitt grepp. Även på detta område gjordes dock betydel-
sefulla landvinningar, främst av Petty, North och Steuart. Petty
och North förkastade sålunda merkantilistemas kvantitetsteori.
Prisnivån var enligt dem inte en funktion av penningmängden utan
penningmängden var en funktion av prisnivån eller snarare av
produktionens och handelns behov. En penningmängd som översteg
detta behov påverkade inte priserna utan skrinlades, smältes ned
eller exporterades. Petty var också på det klara med att pen-
ningmängden i ett land påverkades av omloppshastigheten, betal-
ningsperiodernas längd och kreditväsendets utveckling. Dessa
ansatser förblev obeaktade ända till mitten av 1800-talet, då de
återupptogs och vidareutvecklades av representanterna för den s.k.
banking school i England (Tooke, Fullarton, Wilson).

Kvantitetsteorin förfinades dock av Cantillon, som försökte
klarlägga genom vilka mekanismer en ökad penningmängd påverkar
prisnivån, nämligen via ökade vinster och ökad sysselsättning.
Vetenskapshistoriskt viktigare var, under förutsättning av öppen
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hushållning, att Hume påvisade de gränser inom vilka en ökad
penningmängd kunde påverka prisnivån. Merkantilistema hade
pläderat för en obegränsad maximering av penningmängden via en
positiv handelsbalans. Detta var enligt Hume fåfängt. Om nämligen
penningmängden i ett land ökar utöver en viss punkt, blir resul-
tatet stigande priser och kostnader. Följden därav blir ökade
svårigheter att exportera men ökad import från länder med lägre
prisnivå. Prisstegringen medför sålunda att det tidigare export-
överskottet tenderar att förvandlas till ett importöverskott.
Detta måste betalas och konsekvensen blir, att pengarna åter
börjar flyta ut ur landet och priserna åter sjunker. Denna tendens
påskyndas av växelkursernas rörelse. När det uppstår ett export-
överskott, ökar tillgången på utländsk valuta, varigenom växelkur-
serna sjunker, d.v.s. den egna valutan stiger i värde. Därigenom
hämmas exporten medan importen stimuleras. Även denna mekanism
medför liksom prisstegringen, att det tidigare exportöverskottet
tenderar att övergå till ett importöverskott med åtföljande
utflöde av pengar och därav orsakad prissänkning.

Å andra sidan kan inte prisnivån sjunka obegränsat. Den sjun-
kande prisnivån leder till sjunkande kostnader i förhållande till
andra länder. Därigenom uppmuntras exporten medan importen brom-
sas. Importöverskottet tenderar att återförvandlas till ett
exportöverskott. Pengarna börjar åter strömma in i landet och
prisnivån stiger på nytt. Även härvidlag förstärks återgången av
växelkursernas mekanism. Importöverskottet ökar efterfrågan på
utländsk valuta, varigenom växelkurserna stiger igen, d.v.s. den
egna valutan sjunker i värde. Därigenom stimuleras exporten på
nytt medan importen bromsas. Importöverskottet tenderar att övergå
till ett exportöverskott. Penningmängden ökar och prisnivån
stiger. Sålunda samverkade enligt Hume handelsbalans, prisnivå och
växelkurs till att penningmängden fördelades mellan olika länder
på samma sätt som en vätska fördelas mellan kommunicerande kärl.
De olika elementen bildade tillsammans ett interdependent själv-
reglerande jämviktssystem, som grafiskt kan återges på följande
sätt:
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KRETSLOPPSTEORI. Humes teori för penningmängdens, prisernas,
handelsbalansens och växelkursernas samband och växelverkan var
ett uttryck för en växande insikt i att det rådde en allmän
interdependens i det ekonomiska livet. Denna insikt, som sys-
tematiserades av fysiokraterna, fick ett första uttryck i Cantil-
lons schema över totalproduktens fördelning i samhället. Enligt
Cantillon levde samtliga samhällsklasser på jordbrukarnas produk-
tion. Han utgick därvid från att det fanns tre huvudklasser: de
jordbrukande kapitalisterna (les fermiers), jordägarna (les
propriétaires) och stadsbefolkningen [les habitants de la ville).
De jordbrukande kapitalisternas produktion består av tre delar:
den ena tredjedelen betalar de till jordägarna som jordränta för
den förpaktade jord som de brukar; den andra tredjedelen går åt
för att bestrida löner och andra kostnader i jordbruket; den
återstående tredjedelen utgörs av profiten. Den tredjedel, som
jordägarna erhåller, använder dessa till att köpa in hantverkspro-
dukter och tjänster från stadsbefolkningen, som därigenom får
möjlighet att livnära sig. Men också de jordbrukande kapitalister-
na behöver stadsbefolkningens hantverksprodukter och tjänster. De
använder därför hälften av sin vinst, d.v.s. 1/6 av sin totala
produktion, till att köpa hantverksprodukter etc. 1 utbyte er-
håller stadsbefolkningen jordbruksprodukter. Därmed har hälften av
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de jordbrukande kapitalisternas produktion (1/6 av dem själva och
1/3 via jordägarna) övergått i stadsbefolkningens händer, som i
gengäld levererat hantverksprodukter och tjänster i motsvarande
omfattning till de jordbrukande kapitalisterna respektive till
jordägarna. Kretsloppet är slutet. Jordägarna har erhållit hant-
verksprodukter och tjänster från stadsbefolkningen för sin konsum-
tion. De jordbrukande kapitalisterna har likaså erhållit hant-
verksprodukter och tjänster från stadsbefolkningen för egen
konsumtion och produktion. Och stadsbefolkningen har erhållit
jordbruksprodukter för sin konsumtion och produktion. Cantillon
ansåg sig därmed ha visat, att stadsbefolkningen levde på jord-
bruksproduktionen och att stadsbefolkning och jordbrukare var
beroende av varandra för sin existens. Denna kretsloppsanalys var
mycket grov och även bristfällig ur m%nga synpunkter. Men den
innebar ett betydande vetenskapligt framsteg. Den påvisade att
samhället var uppbyggt av vissa huvudklasser, som var inbördes
förbundna genom produktions- och utbytesförhållandena. Välståndets
källa var jordbruket, vars produktion livnärde samtliga tre
samhällsklasser: jordägarna kunde göra anspråk på en del i form av
arbetsfri inkomst i kraft av sin äganderätt till jorden och
stadsbefolkningen kunde tillgodogöra sig en annan del genom att ge
sin egen industriella produktion i utbyte. Produktion och konsum-
tion och inkomster och utgifter förutsatte varandra och utjämnades
ömsesidigt. Genom utbytet mellan samhällsklasserna i det totala
kretsloppet kunde produktionsprocessen oupphörligt reproduceras
och samhällets fortbestånd garanteras. Cantillons systemanalys
blev den naturliga utgångspunkten för fysiokraternas kretslopps-
schema.

FRIHANDELSTEORI. Med denna utgångspunkt var det naturligt, att
kravet på frihandel skulle uppkomma under denna period. Om näm-
ligen näringslivet var ett logiskt sammanhängande system, i vilket
de olika delarna förutsatte varandra, måste detta system få
möjlighet att fungera enligt sin egen inneboende lagbundenhet.
Kravet på frihandel framfördes tidigast och mest konsekvent av
North. Enligt North borde affärslivet lämnas åt sig självt.
Därigenom skulle allas välfärd maximeras. Om exempelvis de ekono-
miska lagarna visade, att 12 procent var den naturliga och normala
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räntan, var det fåfängt att genom mänskliga lagar föreskriva 10
procent. De ekonomiska lagarna skulle nämligen i alla fall sätta
sig igenom: den stiftade lagen skulle komma att undvikas genom
hemliga avtal mellan långivare och låntagare, t.ex. genom lån i
varor, växlar "och tusen andra sätt som inte kan förhindras"
(Discourses upon Trade). Norths skrift utmynnade därför i ett
passionerat försvar för frihandeln. Hans plädering fick ingen
betydelse för samtiden. Men den kom att spela en roll i diskus-
sionerna om spannmålstullarna i 1840-talets  England:

Det kommer måhända att väcka förvåning att få höra detta
sägas:

Att hela världen i fråga om handeln är som en nation
eller ett folk och att däri enskilda nationer är som per-
soner;

Att handelsförlust i förhållande till en nation inte bör
betraktas isolerat utan man bör väga hela världens handels-
förlust mot dess handelsvinst, ty allt hänger samman;

Att det inte kan finnas någon handel som icke är vinst-
givande för allmänheten. Ty om det skulle vara så, skulle de
som är inbegripna i denna handel lämna den. Och varhelst
köpmän frodas, frodas också allmänheten, till vilken de hör.

Att tvinga människor att handla på något föreskrivet
sätt kan ge vinst åt sådana som kan utnyttja detta. Men
allmänheten vinner ingenting, emedan det är liktydigt med
att ta från en medborgare och ge till en annan.

Att inaen laa kan fastställa oriser i handeln utan de
måste och-kommer att fastställa sig själva. Men om sådana
lagar utfärdas är de ett hinder för handeln och för ett
förfång.

SAMMANFATTNING: Perioden från slutet av 1600-talet till 1700-
talets mitt är en övergångstid i den ekonomiska vetenskapens
utveckling. Enskilda lysande ekonomer bröt med de merkantilistiska
doktrinerna och lade vissa grundstenar till den klassiska politis-
ka ekonomins byggnad.

För det första utvecklades en allmän teori om samhällets
struktur och utveckling, enligt vilken ekonomin utgjorde grundva-
len för samhällsutvecklingen, egendomsfördelningen bestämde
klasskiktning och politiska maktförhållanden och samhällsutveck-
lingen försiggick i vissa bestämda stadier. Därvid var den samhäl-
leliga arbetsfördelningen den yttersta drivkraften.

Förekomsten av arbetsfördelning förklarade bytets och därmed
också bytesvärdets natur. Byte av produkter på marknaden var
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ytterst en återspegling av att självständiga, egendomsägande
producenter bedrev produktion under samhällelig arbetsfördelning
och därvid tvingades byta produkterna av sitt respektive arbete.
Byte var ett ömsesidigt utbyte av arbete och varorna var bärare av
brottstycken av det totala samhälleliga arbetet. Värde var samhäl-
leligt arbete. Varornas värdeförändringar återspeglade därför
förändringar i (den genomsnittliga) arbetstiden.

Från detta "naturliga pris" eller "inre värde" kunde marknads-
priset awika men det förra var dock den norm kring vilken mark-
nadspriset oscillerade.

Om varuvärdet som helhet bestämdes av arbetstiden, bestämdes
dem del av varuvärdet som representerade produktionsöverskottet
(jordränta, ränta, profit) av den mot denna produktandel svarande
delen av arbetstiden. För Petty var jordräntan den enda kända
formen av mervärde. Det industriella kapitalets successiva fram-
växt fick dock sin teoretiska återspegling under perioden. North
började skilja mellan jordägare och kapitalister och utgick från
att räntan var en funktion av företagarprofiten. Denna uppfattning
vidareutvecklades av Massie och Hume, som därmed grundlade den
klassiska ränteteorin.

Även penningteorin drogs i viss utsträckning med i denna
utveckling. Den grova kvantitetsteorin förkastades av b1.a. Petty
och North, för vilka penningmängden var en funktion av produk-
tionsvolym, omloppshastighet, betalningsvanor etc. På det hela
taget behöll dock kvantitetsteorin sitt grepp. Denna förfinades av
Cantillon och byggdes ut av Hume i en form, som senare övertogs av
flera klassiska ekonomer, t.ex. Ricardo. Hume påvisade det öm-
sesidiga sambandet mellan handelsbalans, penningmängd, prisnivå
och växelkurser under öppen hushållning och kunde därmed faststäl-
la vissa gränser för penningmängdens och prisnivåns fluktuationer.

Den därigenom dokumenterade insikten i det ekonomiska livets
systemkaraktär fick ett generellare uttryck i Cantillons ansats
till en kretsloppsteori för produktion, konsumtion och pengar.
Denna kretsloppsteori blev den naturliga utgångspunkten för
fysiokraternas kretsloppsschema. Fysiokraterna blev också banbry-
tare för de frihandelsidéer som började spira under 1700-talets
första hälft. Det var helt logiskt, att flera av de geniala
upptäckter som gjordes inom den ekonomiska vetenskapen under den
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här behandlade perioden fick sin första sammanfattning i den
fysiokratiska doktrinen.



59

KAPITEL 5. DEN FYSIOKRATISKA SKOLAN.

"Allt på jorden utvecklas tack vare
. . . . . nettoprodukten . . . . . Upptäckten
av nettoprodukten kommer en dag att
ändra världens utseende. Varje fysisk
och andlig utveckling, som är fördel-
aktig för samhällsordningen, är därmed
gripbar i en punkt: i en tillväxt av
nettoprodukten."

MARQUIS DE MIRAREAU,  brev till
J.J. Rousseau 30 juli 1767.

Med fysiokratismen i Frankrike uppstod för första gången i den
ekonomiska vetenskapens historia en systematisk ekonomisk teori.
Utgångspunkten var närmast Cantillons uppfattning om det ekonomi-
ska kretsloppet och att invånarna i en stat lever på bekostnad av
jordbrukarna. Dessa föreställningar utvecklade fysiokraterna till
en sammanhängande teori om den samhälleliga merproduktens karak-
tär, förutsättningar, fördelning och utveckling. Den fysiokratiska
skolan är den specifikt franska varianten av den klassiska
politiska ekonomin. Den bildar samtidigt mellanledet mellan den
förklassiska och den fullt utbildade klassiska politiska ekonomin
i England.

DEN FYSIOKRATISKA SKOLAN. Fysiokraterna utgjorde den första
vetenskapliga skolan i den ekonomiska idéhistorien med en gemensam
teori, en gemensam ledare och en gemensam tidskrift. Skolans
uppkomst kan dateras till 1757, då Fmrxpis Quesnay (1694-1774),
kunglig livläkare, medicinsk rådgivare åt madame de Pompadour och
författare till ekonomiska artiklar åt Diderots och d'Alamberts
"Encyclopédie", sammanträffade med Marquis de Mirabeau (1715-
1789) , som blivit berömd genom den ytterst av Cantillon inspire-
rade skriften "L'Ami des Hornmes ou Traité de la Population"
(1756). De två förenades i synen på jordbrukets avgörande roll för
samhällsutvecklingen. Kort tid därefter utvecklade Quesnay sin
kretsloppsteori "Tableau économique" (1758). Fysiokratismens



60

fortsatta historia handlar
klargörande och utveckling

därefter främst om popularisering,
av denna teori och dess ekonomiska,

politiska och ideologiska konsekvenser. 1 "Théorie de 1'Impots"
(1760) framlade Mirabeau fysiokraternas teori om den enda skatten.
Även denna skrift inspirerades av den självskrivne ledaren,
Quesnay, som av Mirabeau betecknades som "Europas Konfucius" och
vars tablå han jämställde med världshistoriens två viktigaste
uppfinningar, penningen och tryckerikonsten. Boken, som angrep det
rådande skattesystemet, inbringade Mirabeau ett kortare fängelse-
straff. De två intog därefter en viss försiktighet men återkom
1763 med den gemensamt författade "Philosophie rurale, ou Économie
générale et politique de l'Agriculture, reduite a 1'0rdre immuable
des Lois physiques et morales, qui assurent la Prospérité des
Empires", som blev en handbok i fysiokratismens teori och politik.
Samma år värvade Mirabeau författaren till "Reflexions sur la
richesse de 1'État" (1763), Du Pant de Nemours  (1739-1817), för
den nya läran. Från och med nu propagerade skolan sina åsikter med
stor energi. Nya disciplar rekryterades: Le Trosne (1728-1780),
Mercier de la Rivike (1720-1793) och Abbé Baudeau (1730-1792).
Den sistnämnde fick stor betydelse främst genom att han ställde
sin tidskrift, "Ephémérides  du Citoyen" till rörelsens förfogande.
Med hjälp av den och på andra sätt spred fysiokraterna sina läror
till så vida kretsar som möjligt inom de politiskt och intellektu-
ellt härskande skikten. De grundade diskussionsklubbar och de
bearbetade enskilda personer och offentliga organ, framför allt de
administrativa domstolarna, les parlements. Visserligen kritisera-
de fysiokraterna det bestående ekonomiska systemet men de åtnjöt
samtidigt kungahusets beskydd. "De är anständiga människor", sade
Marquis de Marigny till madame du Hausset, "ehuru något fantasti-
ska. De vet inte när man bör sätta en gräns. Men jag tror inte
desto mindre att de är på rätt väg. Problemet är att de går
alltför långt." Yttrandet fångar fysiokraternas ställning i ett
nötskal. De utgjorde en grupp begåvade intellektuella, som ville
reformera systemet - inte krossa det - men som till och med i
dessa begränsade strävanden ständigt stötte mot systemets snävt
tilltagna ramar. Under 1760-talet kunde fysiokraterna gå relativt
långt. Regeringen genomförde vissa smärre reformer, som något
senare (1774-1776) kulminerade i finansminister Turgots försök att



införa fri spannmålshandel,
böndernas dagsverksskyldighet
sig. Redan före Turgots fall
det hårdnande motståndet. De
1772. Quesnay själv avled 1774 och därmed förlorade de sin själv-

upphäva skr%tvånget och avskaffa
Men reaktionen lät inte vänta på

1776 hade fysiokraterna fått märka
tvingades lägga ned sin tidskrift
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skrivne ledare. Turgots fall innebar dödsstöten för den fysio-
kratiska skolan. Visserligen kom revolutionen att genomföra flera
av dess reformförslag. Men det skedde utan de feodala förtecken,
som kännetecknade fysiokratismen. Skolan var död. Den hade upp-
stått, blomstrat och försvunnit på den korta tidrymden av 18 år.

MILJö. Fysiokraternas problem var: hur skulle produktionen
kunna ökas i det dåtida Frankrike? Deras svar var: genom att öka
nettoprodukten, d.v.s. överskottet över nödvändiga kostnader,
först och främst i det kapitalistiskt bedrivna jordbruket. Indu-
strin - hantverk och manufakturer - var oförmögen att producera
ett sådant netto; den var "steril". Regeringens ekonomiska politik
borde därför inriktas pb att maximera jordbrukets nettoprodukt,
främst genom att avskaffa industrins monopolistiska privilegier,
frigöra handeln med jordbruksprodukter och rationalisera skatte-
systemet till en enda skatt, lagd på den enda inkomst, som kunde
betala något: jordräntan.

Fysiokraternas problem bestämdes av det dåtida Frankrikes sam-
hällsekonomiska problem. Frankrike var för det första ännu ett
agrarland. Flertalet jordbrukare var småbönder med lite jord och
primitiva redskap och dessutom nedtyngda av skatter och feodala
pålagor. Det var vad Quesnay kallade "petite culture" - i motsats
till "grande culture". Enligt Quesnay upptogs 5/6 av den odlade
arealen av "petite culture" och dess andel hade ökat. "Petite
culture" använde oxar och var primitivt brukat, medan "grande
culture" använde hästar och tillämpade mer avancerade bruknings-
metoder. Jordbrukets fattigdom orsakades enligt Quesnay av främst
tre faktorer: 1) Avfolkningen (till städerna) på grund av skatter
och tvångsarbete, 2) Den godtyckliga beskattningen som hämmade
jordbrukarnas initiativ och 3) Hindren för spannmålshandeln, som
begränsade marknaden och pressade priserna.

Av småbönderna var en del självständiga. Andra brukade aristo-
kratins egendomar, som omfattade ca 20-40 procent av den odlade
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arealen. Aristokratins jord brukades vanligen av fattiga halv-
arrendatorer (métayers), som erhöll utsäde och kreatur av den
passive jordägaren och i utbyte avstod från halva skörden (métay-
age). Om halvarrendatorn skulle kunna öka produktionen var han
beroende av jordägarens medverkan. Men denne nöjde sig ofta med
att inkassera sin andel och tillbringade sitt liv i Paris och
andra större städer. Om jordägaren under detta system inte desto
mindre var intresserad av att utvidga produktionen var incitament-
et för halvarrendatorn inte särskilt stort: han erhöll visserligen
själv mer av produkten men inte mer än jordägaren. Detta system
hämmades sålunda av produktionsförhållandet mellan jordägaren och
halvarrendatorn.

Men det fanns en tredje form av jordbruk, som var mer expan-
sivt. Det förekom i Picardie, Normandie, Paris' omgivningar och
främst i norra Frankrike. Där arrenderade jordägarna ut jorden
till kapitalistiska företagare (fermiers), som innehade kapital
och tillämpade mer avancerade brukningsmetoder. Denna agrart-
kapitalistiska klass, som "ökar utgifterna för att höja profiter-
na" (Quesnay), skapade den största nettoprodukten i jordbruket.
Den borde därför understödjas.

Det franska iordbrukets produktivitet omkring 1750.
Kostnader Bruttoprodukt Nettoprodukt

Småjordbruk 100 140 40
Traditionellt
storjordbruk 100 155 55
Moderniserat
jordbruk 100 194 94

Källa: F. Quesnay, "Grains" (1757).

Det kapitalistiska jordbruket befann sig - jämfört med förhål-
landena i England - ännu i sin linda. Men som tidigare i England
började också i Frankrike privata storjordbrukare att angripa de
gamla kollektiva bruknings- och betesrättigheterna för att utvidga
sin egendom. Det är betecknande, att dessa strävanden nådde en
tillfällig höjdpunkt just under 1760-talet;  ysiokratismens glans-
period. Vad fysiokraterna eftersträvade var nämligen, att "den nya
klass, som snart skulle bli den dominerande klassen, främst skulle



bli en jordägande bourgeoisi,
skulle kunna uppgå" (Weulersse).

Det andra utmärkande draget
vid denna tid var den oerhörda,
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i vilken den gamla aristokratin

för den franska samhällsekonomin
växande och godtyckligt fördelade

skattebördan. De ständiga krigen, förlusten av kolonierna och
aristokratins lyxkonsumtion ökade oupphörligt skattekraven.
Aristokratin var undantagen den viktigaste av de direkta skatterna
(taille) och lyckades i stor utsträckning undandra sig de nya
skatter som infördes. Resultatet blev, att böndernas del av
skattebördan ökade. Betydelsefullt var framför allt, att böndernas
tvångsarbete (corvee)  utvidgades. Detta fiskala system innebar ett
direkt hinder för jordbrukets utveckling, ty böndernas tvångs-
arbete på vägbyggnader, militära inkvarteringar etc., hindrade
bönderna att sköta sina g%rdar, att skörda eller att bärga skörden
i rätt tid.

Jordbrukets situation försämrades för det tredje av de merkan-
tilistiska regeringarna av näringslivet, som privilegierade
manufakturerna och hämnade den inre och yttre handeln med jord-
bruksprodukter. Enligt fysiokraterna tenderade regeringssystemet
att pressa priserna på jordbruksprodukter och detta hämmade
jordbrukets utveckling. Det statliga stödet åt manufakturerna,
främst lyxindustrin, liksom skråtvånget medförde dessutom, att
efterfrågan på jordbruksprodukter liksom investeringarna i jord-
bruket blev mindre än vad som skulle ha blivit fallet vid fri
marknadshushållning. De medel som -staten förbrukade på manufak-
turerna borde hellre ha satsats på jordbruket.

Den franska samhällsekonomins läge i alla dessa avseenden
förklarar den fysiokratiska doktrinens inriktning och utformning.

POLITISK TEORI. För fysiokraterna gick det ingen kinesisk mur
mellan ekonomisk teori och politik. När de på grundval av insikt i
de faktiska ekonomiska förhållandena formulerat sin teori, drog de
omedelbart de praktiskt-politiska slutsatserna därav. De draperade
emellertid sin politik i gängse ideologiska former. De utgick från
naturrätten. Quesnay definierade naturrätten som "människans rätt
till ting som hon kan utnyttja". Naturrätten förutsatte disposi-
tionsrätt, dispositionsrätten förutsatte egendom och egendom
förutsatte arbete. Varje människas naturliga rätt reducerades



64

därmed i sista hand till "en rätt till den andel hon kan förskaffa
sig själv genom sitt arbete" (F. Quesnay, Observations sur le
droit naturel, 1765). Om naturens lagar fick verka obehindrat
skulle resultatet bli det bästa möjliga för människorna.

Alla människor och alla jordiska makter bör vara under-
kastade dessa av försynen instiftade lagar. De är oföränder-
liga och oantastliga och de bästa möjliga. (A.a.)

1 allt detta skilde sig inte fysiokraternas naturrättsliga
åskådning från den som förfäktades av Locke i England. Via Montes-
quieu hade de vidare kommit till insikt om att naturrätten-
fattad som objektiv, av människornas vilja oberoende, lagbunden
nödvändighet - var en betingelse för den av människorna skapade,
samhälleliga rätten: den positiva rätten. Det specifikt fysio-
kratiska bidraget till naturrättsideologins utveckling bestod av
tre moment. För det första, att överensstämmelse mellan naturlig
rätt och positiv rätt förutsatte insikt och insikt förutsatte
"privat och offentlig undervisning i den naturliga ordningens
lagar". Utan allmän folkundervisning och -uppfostran känneteck-
nades politik, ekonomi och mänsklig samlevnad av "mörker, för-
villelse, förvirring och oordning". För det andra att fysiokrater-
na som materiell, samhällelig grundval för naturrätten utpekade
jordbruket. Välstånd och frihet förutsatte överensstämmelse mellan
naturlig rätt och positiv rätt och denna överensstämmelse måste
först och främst gälla jordbruket och den förda ekonomiska politi-
ken. Om statsmakten bröt mot de lagar som, när de fick verka
fritt, resulterade i ett blomstrande jordbruk, kunde bristen pd
bröd inte läggas jordbruket till last. De naturlagar fysiokraterna
åsyftade var naturligtvis de ekonomiska lagar om jordbrukets roll,
som de själva upptäckt och formulerat. Belysande på den punkten är
följande anekdot. När Quesnay en gång tillfrågades om vad han
skulle göra, om han vore kung, skall han ha svarat: "Ingenting!"
På frågan om vem som då skulle regera svarade han: "LagenI" Han
menade de objektiva och nödvändiga lagar, som reglerade det
ekonomiska systemets struktur och utveckling och som också borde
bestämma politikens utformning. Denna syn på ekonomin som ett
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objektivt och lagbundet system var utmärkande för fysiokratismen
och konstituerade den som verkligt vetenskaplig teori.

Men vem skulle då se till att den faktiska samhällsordningen-
l'ordre positif - bringades i överensstämmelse med den naturliga
ordningen - l'order naturel? På den punkten gav fysiokratern ett
svar som utgjorde det tredje karakteristiska momentet i deras
naturrättsliga uppfattning: det var den politiska makten och
närmare bestämt den absoluta monarkin. "Om ljusets fackla upplyser
regeringen, försvinner alla positiva lagar som är skadliga för
samhället och för härskaren", skrev Quesnay och han försäkrade,
att "det som är fördelaktigast för härskaren är fördelaktigast
för folket." Kort uttryckt: fysiokraterna försökte övertyga den
franska absoluta monarkin att propagera och genomföra fysiokrater-
nas teori och politik.

Fysiokraterna drog därför slutsatsen, att den bästa statsmakten
var en upplyst despoti. 1 sin skrift, Maximes générales du gouver-
nement agricole le plus avantageux au genre humain (1774), samman-
fattade Quesnay det fysiokratiska programmet i främst följande
punkter:

1. En enda suverän härskare. 2. Folkupplysning. 3. Jordbruket
välståndets enda källa. 4. Garanterad egendomsrätt till jorden. 5.
Beskattning endast av jordegendomens nettoprodukt. 8. Uppmuntring
av produktiva utgifter och råvaruhandel. 9. Restriktioner för
investeringar i lyxvaruindustri och -handel. 13. Fri produktions-
inriktning. 25. Uppmuntring av rika storjordbruk. 16. Fri utrikes-
handel med råvaror. 18. Upprätthållande av prisnivån. 25. Fri
konkurrens och fri inrikes- och utrikeshandel.

Det utmärkande för fysiokraternas politiska teori var förening-
en av ekonomisk liberalism och politisk absolutism. Mercier de la
Riviere  sade uttryckligen: "På grund av det faktum att människan
är tillämnad att leva i ett samhälle, är hon tillämnad att leva
under despoti" (L'ordre naturel et essentiel des Sociétés poli-
tiques, 1767). Fysiokraterna motsatte sig bestämt tanken på en
borgerlig demokratisk republik. Republiken var en statsform, som
lämpade sig för handelsnationer men inte för jordbrukande stater.
De ville inte ens veta av en maktfördelning, som Montesqieu
förespråkat. Maktfördelning skulle endast leda till söndring
mellan de härskande och förtryck av folket. Det var den upplysta
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despotin, som skulle genomföra deras borgerliga ekonomiska pro-
gram.

Förklaringen till denna motsägelse i fysiokraternas åskådning
är tvåfaldig. För det första var de i grund och botten endast ett
kotteri intellektuella. Det är betecknande för deras utopiska,
renodlat intellektuella orientering, att de satte upp det kinesi-
ska kejsardömet som högsta ideal och Turgot skrev sina "Reflexions
sur la formation et la distribution des richesses" (1766) för två
kinesiska studenter. En samtida motsvarighet till fysiokraterna
var den svenske diktaren Thomas Thorild, som upprepade gånger
uppmanade Gustav III att rasera privilegiesamhället. Fysiokraterna
levde dessutom i aristokratins värld och var - som b1.a. Quesnay-
till och med beroende av kungahuset.

Fysiokraternas sociala läge förklarar delvis varför de inte
hade en helt realistisk syn på kungamaktens vilja och förmåga att
genomföra deras borgerliga ekonomiska program. Men samtidigt
återspeglade den teoretiska motsägelsen en reell motsägelse i det
dåtida franska samhället. Frankrike var vid denna tid fortfarande
feodalt. Men det gick havande med den borgerliga revolutionen.
Motsättningen mellan aristokrati och bourgeoisi tillspetsades. Men
lika litet som bourgeoisin ännu förmådde störta aristokratin,
förmådde aristokratin betvinga bourgeoisin. Detta ökade kunga-
maktens roll: den kunde spela ut de kämpande klasserna mot varan-
dra. Så länge revolutionens betingelser ännu inte mognat tillräck-
ligt, framstod därför kungamakten som den enda självständiga
maktfaktorn. De som i likhet med fysiokraterna ville skapa ytter-
ligare utvecklingsmöjligheter för de nya kapitalistiska produk-
tionsförhållandena, måste inrikta sig på att reformera privilegie-
systemet inom ramen för det bestående politiska systemet.

Det säregna för de kapitalistiska produktionsförhållandena i
det dåtida Frankrike var dessutom, att de ännu i huvudsak endast
utvecklades inom jordbruket. 1 det samtida industriellt mer
avancerade England var industrikapitalet hävstången för utveck-
lingen av de borgerliga produktions- och egendomsförhållandena och
det fick ett motsvarande mer avancerat uttryck i Adam Smiths
ekonomiska teori. 1 Frankrike var däremot det agrara kapitalet
bärare av den kapitalistiska utvecklingen. Men medan den var stark
nog att utmana den feodala jordegendomen var den inte tillräckligt
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stark för att besegra den. Den var fortfarande i behov av den
absoluta monarkins stöd precis som denna själv en gång vunnit sin
ställning gentemot aristokratin genom att stödja sig på det
borgerliga tredje ståndet. Fysiokraterna vädjade därför till den
feodala absolutismen att förvandla sig till en borgerlig absolu-
tism stödd på den expanderande agrara kapitalismen. 1 den meningen
kan man karakterisera fysiokratismen som en "borgerlig reproduk-
tion av feodalsystemet" (Marx).

ALLMÄN EKONOMISK TEORI. Fysiokraterna var de första, som
systematiskt bröt med de merkantilistiska doktrinerna. De under-
strök för det första, att "en stats välstånd inte består av den
penningmängd den besitter utan i tillgången och det lämpliga
priset på utbytbar rikedom". Pengar var enligt fysiokraterna
endast en prismätare och ett bytesmedel. "Man kan alltid finna ett
substitut för pengar men man kan inte finna ett substitut för
varor och priser." Penningmängden bestämdes därför av produk-
tionens volym och värde och en sjunkande penningmängd kunde
ersättas genom ökad omloppshastighet. Fysiokraternas penningteori
var visserligen ofullständig. Deras ensidiga syn på pengarna som
nästan enbart ett bytesmedel övertogs av efterföljande franska
ekonomer och spelade b1.a. J.B. Say ett ödesdigert spratt (Says
s.k. marknadslag). Men jämfört med merkantilistemas  grova kvanti-
tetsteori innebar den fysiokratiska penningteroin ett framsteg.

Detta gäller i än högre grad fysiokraternas vinstbegrepp.
Enligt merkantilistema  uppstod vinst endast i handel, varvid den
enes vinst utgjorde den andres förlust (profit upon alienation).
Gentemot denna uppfattning hävdade Quesnay: "att bedriva handel är
inte att producera". Och han fortsatte: "handel är endast utbyte
av värde mot lika värde och vad beträffar dessa värden föreligger
varken vinst ellex förlust mellan de bytande parterna". Han
utvecklade denna tanke på följande sätt:

För min del kan jag i handeln inte se något annat än
utbyte av lika värde, utan någon produktion, ävenom förhål-
landen gör denna handel vinstgivande för den ene eller den
andre av de bytande parterna eller t.o.m. för båda. 1 själva
verket måste man alltid veta,
båda, t

att den är vinstgivande för

X
båda sidorna förvärvar nyttigheter, som de endast

kan erh Ila genom byte. Men det föreligger här aldrig något
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annat än utbyte av en nyttighet av ett visst värde mot en
annan nyttighet av samma värde och följaktligen inte alls
någon verklig ökning av tillgångarna...

De produkter som jag behöver sälja och som hantverkaren
behöver köpa existerar innan jag säljer dem och innan
hantverkaren köper dem. S&lunda skapar vår handel i form av
försäljning och köp på intet sätt dessa produkter. (Dialogue
sur les travaux des artisans, 1766)

Handeln skapade sålunda inte utan endast realiserade (omsatte)
värde och följaktligen även mervärde.

I likhet med representanterna för den skotska historiska skolan
underströk också fysiokraterna, att hela samhället i sista hand
vilade på produktionen och främst produktionen av medlen för
livsuppehället:

Om moralisterna och politikerna inte grundar sina
vetenskaper på den ekonomiska grundvalen, på jordbruket,
blir deras spekulationer värdelösa och illusoriska: de blir
läkare som endast ser symptomen men inte sjukdomen.(A.a.)

Fysiokraterna framhävde arbetsfördelningens roll på ett sätt,
som också kännetecknade representanterna för den skotska histori-
ska skolan, främst Ferguson och Smith. Arbetsfördelningen och
marknaden knöt samman människorna i ett enhetligt, harmoniskt
system. Detta system styrdes av lagar, som var sb komplicerade,
att de var ofattbara för de enskilda producenterna. De föreföll
därför vara av gudomligt ursprung. Men deras reella, jordiska
innebörd hade blottlagts av fysiokraterna:

Hela hemligheten med ett välordnat samhälle är att varje
människa arbetar för andra, medan hon tror att hon arbetar för
sig själv. Denna hemlighet, vars allmänna karaktär och verk-
ningar blottläggs av det ämne vi studerar, visar oss, att Det
Högsta Väsendet såsom en fader gav oss den ekonomiska harmonins
principer, när han som Gud täcktes delge och föreskriva oss dem
i form av religiösa lager. (A.a.)

Det mest karakteristiska för den fysiokratiska teorin var
emellertid inte främst produktionens och inte ens jordbruksproduk-
tionens utan den kapitalistiska jordbruksproduktionens särställ-
ning. Utgångspunkten för dem var därvid den självklara satsen, att
ett samhälle måste producera lika mycket, som det konsumerar och
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att samhällets utvecklingsmöjligheter betingas av förhållandet
mellan produktion och nödvändig konsumtion:

Ju fler nyttigheter människorna producerar utöver sin
konsumtion, desto mer vinstgivande är de för staten. Men ju
mer de spenderar utöver den avkastning, som deras arbete
inbringar, desto mer ligger de staten till last. (F. Ques-
nay, Grains, 1957)

Fysiokraterna var medvetna om att produktionsprocessen var en
arbetsprocess. Välstånd "återskapas och bevaras endast genom
människors arbete". Problemet blev därför att finna vilken arbets-
process, som gav den största produktionen utöver den nödvändiga
konsumtionen och vilka som var mer respektive mindre "vinstgivande
för staten". Quesnay urskiljde tre ekonomiska huvudklasser: den
produktiva klassen, jordägarklassen och den sterila klassen.

Den produktiva klassen (classe productive) svarade för "åter-
skapandet av nationens årliga välstånd" genom att odla jorden,
investera och årligen betala jordägarna jordränta. Försäljningen
av den produktiva klassens produktionsresultat var grunden för den
årliga reproduktionen av nationens välstånd.

Jordägarklassen (classe des propriétaires) inkluderade kunga-
huset, jordägarna och kyrkan. Denna klass levde på jordbrukets
avkastning eller nettoprodukten (jordräntan), som den produktiva
klassen årligen betalade till jordägarklassen, efter att först ha
dragit ifrån utnyttjat rörligt kapital (avances annuelles) och
förslitet fast kapital (avances primitives).

Den sterila klassen (classe sterile) bestod av producenterna i
hantverk och manufakturer men även köpmännen. De utgifter som
denna klass gjorde "betalas av den produktiva klassen och jord-
ägarklassen, vilken själv erhåller sin inkomst från den produktiva
klassen".

1 och med att de passiva jordägarna inte presterade ett mot
dess konsumtion svarande produktivt arbete var de inte direkt
nyttiga. Det bästa vore därför om deras funktion kunde övertas av
produktiva jordägare. Men de var å andra sidan inte direkt skad-
liga, om de åtminstone inte sparade sina ränteinkomster utan
efterfrågade såväl den produktiva som den sterila klassens produk-
ter. Därmed möjliggjorde de nämligen nationalproduktens cirkula-
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tion och - följaktligen - även dess reproduktion. Detta halvhjärt-
ade försök att teoretiskt motivera de passiva jordägarnas sam-
hällsnytta, återspeglade fysiokraternas ambivalenta hållning till
den feodala aristokratin. Idén om den passiva jordägarklassens
nytta som konsumenter av produktionsöverskottet upptogs senare av
de engelska underkonsumtionsteoretikerna (Malthus, Chalmers och
andra) och blev i deras händer ett ideologiskt vapen i jordägar-
klassens försvarskamp mot den framträngande industrikapitalistiska
klassen.

Den sterila klassens sterilitet låg enligt fysiokraterna däri,
att den inte producerade mer än den konsumerade. Den industriella
produktionens värde motsvarades av kostnaderna för råvaror och
arbetarnas löner:

Arbetaren som gör ett stycke tyg köper råvaran och har
utgifter för det han behöver under den tid han bearbetar
den. Den intäkt han erhåller, när han säljer tyget, mot-
svaras av hans utgifter för råvaran och livsuppehället och
tack vare denna (intäkt) kan han fortsätta att leva av sitt
arbete. (F. Quesnay, Impots, 1757).

D.V.S. det industriella arbetet var sterilt i den meningen, att
det var oförmöget att producera ett mervärde utöver de nödvändiga
kostnaderna. Denna tes underbyggdes med två huvudsynpunkter. För
det första sades den industriella produktionen endast ha jord-
brukets nettoprodukt att tacka för sin existens. Försäljningen av
industriprodukterna sades vara "endast en återförsäljning av vad
som redan fanns producerat", nämligen i form av de råvaror och
livsmedel, som jordbruket framställt för den sterila sektorn. För
det andra satte därmed jordbrukets nettoprodukt en övre gräns för
industriproduktionens värde:

Den arbetare som försökte utföra mer arbete i avsikt
att öka sin lön eller sin konsumtion, skulle göra detta
förgäves, ty han kan inte utvidga lön och konsumtion utöver
den produktmängd som för tillfället finns tillgänglig för
hans och för alla andras konsumtion. (F. Quesnay, Dialogue
sur les travaux des artisans, 1766)

Endast under förutsättning av monopol kunde det uppstå en vinst
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turerna. Men detta var ett undantag från den allmänna regeln.

Doktrinen om det industriella arbetets sterilitet var ett
dogmatiskt påstående. Den vilade på fysiokraterna specifika
uppfattning om produktivt arbete. Doktrinens ohållbarhet påvisades
av Adam Smith. Men den hade en viss verklighetsbakgrund. Redan de
merkantilistiska författarna var medvetna om hantverkets små
vinstmarginaler under denna förindustriella epok, och det var
delvis därför, som de avvisade ohämmad konkurrens ("polypol") och
förespråkade monopol. 1 1760-talets Frankrike gällde på samma
sätt, att flertalet industriella företag i städerna bestod av
hantverk, som sysselsatte en eller två personer. Hantverks-
mästarens levnadsstandard var inte mycket högre än gesällens och
deras gemensamma arbete inbringade föga mer än levnadskostnads-
minimum. Inte ens Forbonnais, en av fysiokraternas argaste kriti-
kex, var beredd att medge, att manufakturerna kunde producera mer
än ett mycket litet överskott. Som en generalisering av de fakti-
ska förhållandena kunde doktrinen om industrins sterilitet betrak-
tas som approximativt sann. Felet med den var dock, att den
hävdade industrins inneboende oförm%ga att ge ett överskott över
de nödvändiga kostnaderna.

Den enda produktiva klassen var de jordbrukare, som förbättrade
produktionsmetoderna, utvidgade produktionen och ackumulerade
kapital. De fattiga bönderna kunde endast producera lite potatis,
bovete och valnötter för egen konsumtion. Men när bönderna var
rika kunde de anställa arbetskraft, producera ett överskott och
köpa och sälja. Kostnaderna i småjordbruket uppgick enligt Quesnay
till 285 miljoner livres och dessa kostnader gav ett produktions-
värde på 390 miljoner livres. Storjordbrukets kostnader var
betydligt högre - 710 miljoner livres - men dessa utlägg gav å
andra sidan ett produktionsvärde, som var proportionellt mycket
högre än småjordbrukets, nämligen 1 378 miljoner livres. Högre
kostnader, d.v.s. investeringar, skulle enligt Quesnay ge ännu
högre produktionsvärde. Endast det kapitalistiska jordbruket kunde
producera ett nettoöverskott.

Den spannmålsbärande jorden bör i största möjliga
utsträckning sammanföras i storjordbruk drivna av rika
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bönder. Ty i stora jordbruksföretag krävs mindre utgifter
för att vidmakthålla och reparera byggnader och propor-
tionellt mycket lägre kostnader och mycket större nettopro-
dukt än i småjordbruk. (F. Quesnay, Maximes générales, 1774)

TEORIN OM NETTOPRODUKTEN. Fysiokraternas viktigaste bidrag till
den ekonomiska vetenskapens utveckling var deras mervärdeteori och
teorin för det ekonomiska kretsloppet, sammanfattad i Tableau
économique. Av dessa var den senare baserad på den förra, d.v.s.
på teorin om nettoprodukten (le produit net). Endast jordbruket
och i första hand det kapitalistiskt bedrivna jordbruket kunde
producera en nettoprodukt och det var den enda formen av mervärde.
Detta mervärde utgjorde grundvalen för övriga samhällsklassers-
jordägarklassen och den sterila klassen - existens, för kapital-
ackumulationen och därmed för produktionstillväxten. Trots att
åtminstone det kapitalistiskt bedrivna jordbruket i Frankrike
uppenbarligen även avkastade företagarprofit på kapitalinvester-
ingarna, erkände först Turgot, fysiokraternas närmaste efter-
följare i Frankrike, profiten som en särskild inkomstkategori.
Orsaken till att fysiokraterna inte erkände profitens existens var
flerfaldig. 1 likhet med Cantillon betraktade de profiten som en
finare lön. De var vidare medvetna om förekomsten av monopol i de
statsskyddade manufakturerna. Men just därför hade inte denna
vinst en normal grund. Slutligen var de angelägna att skydda det
kapitalistiska jordbruket från beskattning av vinsten, eftersom
vinsten var kapitalackumulationens viktigaste källa.

Quesnay definierade nettoprodukten på följande sätt:

De årliga rikedomar, som utgör nationens inkomster,
består av de produkter, som, efter det att alla utgifter
dragits av, bildar jordbrukets vinster. (F. Quesnay, Impöts,
1757)

Hur bildades då nettoprodukten? Arbetet var naturligtvis en
nödvändig orsak. Men den var inte tillräcklig. Arbete förbrukades
ock& inom hantverk och manufakturer men gav där inget nettoöver-
skott. Det var endast arbete nedlagt i produktionen av jordbruks-
produkter på de kapitalistiskt bedrivna storjordbruken, som
åstadkom en nettoprodukt. Nettoproduktens egentliga grundval var
därför inte arbetet utan jorden. Nettoprodukten var en gåva av
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naturen. Ur den synpunkten var nettoprodukten en fysisk storhet,
inte en värdestorhet. Men jordbruksprodukternas bytesvärde spelade
dock en viss roll för nettoprodukten. "Sålunda blir välståndet i
en stat större ju dyrare spannmålen, vinet och kreaturen är",
skrev Quesnay, och han sammanfattade aforistiskt prisets roll för
nettoprodukten i de två satserna: "Riklig tillgång plus dyrhet ger
välstånd" och "Som marknadsvärdet är, så blir avkastningen." Ur
den synpunkten kom faktiskt nettoprodukten och därmed kapitalacku-
mulationen att variera med marknadspriset (valeur vénale). Detta
måste täcka produktionskostnaderna (valeur fondamentale) och
dessutom nettoprodukten. Vad som krävdes var med andra ord ett
"gott pris" (bon prix). Ett gott pris var möjligt att upprätthålla
under förutsättning av "lämplig odling, stor konsumtion och
utrikeshandel". Men fysiokraterna förmådde aldrig integrera
produktionsteorin med värdeteorin.

Såtillvida var nettoproduktens existens och omfattning faktiskt
beroende av den ekonomiska politik som fördes. Omvänt drog fysio-
kraterna  ekonomisk-politiska slutsatser av sin teori om nettopro-
dukten. Dessa slutsatser gällde inte bara kravet på fri konkur-
rens, fri etableringsrätt och fri in- och utrikeshandel utan
också den politiskt känsliga frågan om hur beskattningen skulle
utformas. Fysiokraterna ville ersätta det brokiga virrvarret av
indirekta och direkta skatter med en enda skatt - l'impöt unique-
som borde läggas direkt på nettoprodukten, den enda del av

nationalprodukten, som kunde betala skatt. Om beskattningen
utformades på annat sätt blev resultatet endast onödiga kostnader
och i sista hand övervältring av nettoprodukten. Quesnay skrev
därför, att skatterna

. . . borde läggas direkt på jordegendomens nettoprodukt
och inte på löner eller produkter, där de skulle öka kostna-
derna för uppbörden, skada handeln och varje år utplåna en
f;+,av nationens rikedom. (F. Quesnay, Maximes générales,

Framför allt fick inte jordbrukarnas investeringar beskattas, ty
då skulle resultatet bli att staten ruinerades.

Andra ekonomer hade före fysiokraterna påvisat existensen av en
merprodukt. Petty hade till och med hjälp av som arbetsvärdeteori
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givit en generellare formulering av mervärdet än fysiokraterna,
även om också för Petty mervärde endast existerade i form av
jordränta. Men först fysiokraterna satte mervärdet och kapital-
ackumulationen i centrum för den ekonomiska teorin.

Att mervärdet ännu hos fysiokraterna är liktydigt med jordränta
förklaras av att jordbruket var den allt dominerande näringsgrenen
i 1750-och  1760-talets Frankrike och att hantverkets och manufak-
turernas produktivitet var så låg. Fysiokraterna insåg dessutom
liksom tidigare Cantillon, att jordbrukets produktivitet intog en
särställning såtillvida, att hantverk, handel och industri kan
avsöndras som särskilda näringsgrenar först när produktiviteten
inom jordbruket nått en så hög nivå, att en samhällelig arbetsför-
delning är möjlig och jordbruket är i stånd att förse dessa
sekundära och tertiära näringsgrenar med råvaror och livsmedel.
Just inom jordbruket är slutligen existensen av en nettoprodukt
lättast att påvisa. Där startar jordbrukaren varje år med en viss
mängd utsäde. När han sedan skördar, får han tillbaka inte bara
utsädet utan dessutom ett överskott, som han använder till egen
konsumtion, till försäljning och till jordränta. Detta samband
mellan bruttoproduktion, konsumtion och nettoprodukt kan konsta-
teras just i fysiska termer inom jordbruket i motsats till vad
fallet är inom hantverk och industri, där producenterna vanligtvis
inte själva framställer sina konsumtionsvaror.

Men vilken de konkreta orsakerna till fysiokraternas upptäckt
nu var, var deras teori om nettoprodukten ett avgörande bidrag
till den ekonomiska vetenskapens utveckling och en nödvändig
grundsten för den engelska klassiska politiska ekonomins lärobyg-
gnad.

TADLEAU ÉC~NOMIQUE. Nettoprodukten är den strategiska parame-
tern i fysiokraternas kretsloppsteori. Cantillon hade 1755 skis-
serat en sådan. Den var utgångspunkten för Quesnay's Tableau
économique (1758). Men Cantillons schema var outvecklat. Det
saknade cirkulationsmedel och skilde inte mellan brutto- och
nettoprodukt och mellan olika kapitalformer.

Tablåns syfte var, som Quesnay förklarade i ett brev till
Mirabeau i slutet av 1758, att "påvisa utgifter och produktion på
ett lättfattligt sätt för att skapa en klar uppfattning om den
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ordning respektive oordning som en regering kan åstadkomma".
Quesnay utarbetade tre olika versioner av tablån 1758/59 och
utvecklade den ytterligare de följande åren, främst i "Philosophie
rurale" (1764), i "Analyse  de la formule arithmétique du Tableau
économique" (1766) och i "Probleme économique" (1766). Här utgår
vi från tablån i dess utvecklade form.

Tablån är en modell över nationalinkomstens ursprung, cirkula-
tion och fördelning i det dåtida franska samhället. Som modell är
tablån en abstraktion. Men den är inte helt hypotetisk. Quesnay's
data är hämtade från hans egna undersökningar av det dåtida
franska jordbrukets struktur och produktionskapacitet. Detta
underströk Quesnay själv. Inte desto mindre vilar tablån på vissa
nödvändiga, förenklade antaganden, främst följande sju:

1. Utvecklat kapitalistiskt jordbruk. 2. Fri konkurrens till
'tgoda" priser. 3. Endast jordbruket producerar ett nettoöverskott
(produit net). 4. Samhället uppbyggt av tre huvudklasser: den
produktiva klassen (halva befolkningen), jordägarklassen (en
fjärdedel av befolkningen) och den sterila klassen (en fjärdedel
av befolkningen). 5. Individuella köp och försäljningar sammanfat-
tas i aggregat mellan de tre samhällsklasserna under loppet av ett
kalenderår. 6. Transaktionerna inom respektive klass bortses från.
7. Det ekonomiska kretsloppet är stationärt, d.v.s. national-
produkten reproduceras år från år utan ökning eller minskning,
d.v.s. det förekommer inget nettosparande och därför heller ingen
nettoinvestering (alla bruttoinvesteringar = reinvesteringar);
d.v.s. det som inte förbrukas i personlig konsumtion, förbrukas i
kapitalkonsumtion.

För att åskådliggöra tablåns innehåll, skall vi utnyttja ett
diagram - se nedan - som visar situationen dels före och dels
efter kretsloppet. Den övre delen av diagrammet utvisar situation-
en före kretsloppet. Den produktiva klassen har under året fram-
ställt en bruttoprodukt på 5 miljarder livres, varav 3 miljarder i
födoämnen och 2 miljarder i råvaror. Dessutom innehar den produk-
tiva klassen 2 miljarder i pengar, som uteslutande ska tjänstgöra
som bytesmedel. Jordägarklassen har inte framställt något men har
ett krav på den produktiva klassen, som uppgår till 2 miljarder
livres i jordränta och som motsvarar jordbrukets nettoöverskott
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(produit net). Den sterila klassen slutligen har under året
framställt manufakturvaror till ett värde av 2 miljarder livres.

Kretsloppet försiggår nu på följande sätt. Den produktiva
klassen betalar med hjälp av de 2 miljarderna i pengar sin jord-
ränta till jordägarna. 1 diagrammet motsvaras det av att de två
svarta rektanglarna övergår från classe productive  till classe
des propriétaires. Jordägarna använder den ena miljarden till att
köpa 1 miljard födoämnen av den produktiva klassen. Därmed övergår
alltså 1 miljard födoämnen från den produktiva klassen till
jordägarna, medan den produktiva klassen får tillbaka den ena
miljarden i pengar från jordägarna. Med den återstående miljarden
i pengar köper jordägarna manufakturvaror av den sterila klassen.
Därmed övergår alltså 1 miljard manufakturvaror från den sterila
klassen till jordägarna, medan jordägarna avhänder sig sin åter-
stående miljard i pengar till den sterila klassen. Med dessa
cirkulationer är jordägarklassen ute ur kretsloppet. Återstående
transaktioner försiggår mellan den produktiva klassen och den
sterila klassen.

Läget är nu, att den produktiva klassen har 4 miljarder i
produkter, varav 2 miljarder födoämnen och 2 miljarder råvaror,
samt 1 miljard i pengar. Den sterila klassen har 1 miljard i
manufakturvaror och 1 miljard i pengar. Den sterila klassen
använder därför denna miljard i pengar till att köpa födoämnen
från den produktiva klassen. Därmed har den 1 miljard i manufak-
turvaror och 1 miljard i födoämnen. Den produktiva klassen har 1
miljard i födoämnen och 2 miljarder i råvaror samt återigen 2
miljarder i pengar. För att kretsloppet ska kunna fortsätta,
måste därför den produktiva klassen använda pengarna. Dem använder
den ena miljarden i pengar till att köpa den återstående miljarden
manufakturvaror från den sterila klassen. Den sterila klassen
använder den så erhållna miljarden i pengar till att köpa råvaror
från den produktiva klassen. Därmed har den sterila klassen 12
miljard födoämnen och 1 miljard råvaror. Den produktiva klassen
har 1 miljard födoämnen, 1 miljard råvaror, 1 miljard manufaktur-
varor och 2 miljarder i pengar. Slutligen "köper" den produktiva
klassen av sig själv 1 miljard födoämnen och 1 miljard råvaror,
vilket motsvarar den egna personliga konsumtionen och kapital-
konsumtionen. Detta "inre byte" motsvaras av de två rektanglarna
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Francois Quesnay's Tableau économique (1758)
diagrammatiskt sammanställd.

Fi;re kretsloppet
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på diagrammets nedre del (1 miljard födoämnen och 1 miljard
råvaror).

Resultatet av kretsloppet kan vi avläsa på det undre diagrammet
("Efter kretsloppet"). Den produktiva klassen har levererat
sammanlagt 3 miljarder i form av födoämnen och råvaror och i
utbyte erhållit 1 miljard i manufakturvaror. Den kan nu påbörja en
ny produktionsperiod, eftersom den har tillgång till alla nödvän-
diga produktions- och konsumtionsmedel. Jordägarklassen har
erhållit födoämnen från den produktiva klassen och manufakturvaror
från den sterila klassen och har därmed konsumtionsmedel för den
följande perioden. Den sterila klassen har bytt sina 2 miljarder
manufakturvaror mot 1 miljard födoämnen och 1 miljard råvaror och
har därmed konsumtions- och produktionsmedel för nästa produk-
tionsperiod. De två samhällsklasserna,jordägarna och den sterila
klassen, lever sålunda på den produktiva klassens nettoprodukt.
Denna uppgår till 2 miljarder. Den tredje miljarden, som den
produktiva klassen sätter in i cirkulationen, tillhör inte netto-
produkten i egentlig mening utan representerar räntan på den
produktiva klassens anläggningskapital på 10 miljarder och den
omvandlas genom kretsloppet till 1 miljard manufakturvaror för den
produktiva klassens behov. Pengarna slutligen har återvänt till
utgångspunkten. Efter den följande produktions- och konsumtions-
perioden kan kretsloppet åter börja.

Quesnay's Tableau économique var en tidig föregångare till
senare tiders nationalräkenskaper och input-outputanalys. Ur den
synpunkten kan kretsloppet också avbildas i form av nedanstående
matris.

Av matrisen framgår, att total produktion är lika med total
konsumtion (7 miljarder livres). Den sterila klassen ersätter sin
konsumtion genom en motsvarande produktion. Jordägarklassen
producerar ingenting men konsumerar för ett värde av 2 miljarder
livres. Balansen upprätthålls genom att den produktiva klassen
producerar för 5 miljarder livres men konsumerar för endast 3
miljarder. Skillnaden är nettoprodukten och det är den som livnär
jordägarklassen.



Tableau économiaue som matris.

Produktiv klass

Steril klass

Jordägarklass

TOTAL KONSUMTION 3 000 2 000 2 000

Produktiv
klass

2 000 2 000
(födoämnen (födoämnen
+ råvaror) + råvaror)

1 000
(manufaktur-
varor)

Steril Jordägar-
klass klass

1 000
(födoämnen)

1 000
(manufaktur-
varor)

TOTAL
'RODUKTION

5 000

2 000

7 000

Quesnays tablå var visserligen behäftad med uppenbara brister.
Det gällde främst den grundläggande dogmen om jordbrukets ex-
klusiva nettoproduktivitet. Den sterila klassen avhänder sig
vidare hela sin manufakturproduktion, trots att den naturligtvis
behövde en del för egna behov. (1 olika tolkningar har denna
sistnämnda motsägelse ansetts kunna lösas antingen via utbyte med
utlandet eller genom monopolprissättning på manufakturvaru-
produkterna.) Men dessa och andra brister kan inte dölja tablåns
stora förtjänster. Tablån var den första konsistenta makromodellen
i den ekonomiska vetenskapens historia. Den påvisade för det
första, att ekonomin utgjorde ett sammanhängande system, i vilket
produktion och konsumtion, inkomster och utgifter, utbud och
efterfr%gan och köp och försäljning betingade varandra ömsesidigt.
För det andra, att, som Quesnay uttryckte det, produktion och
reproduktion "bildar grundvalen för indelningen av medborgarna i
huvudklasser". För det tredje, att cirkulationen och därmed
pengarnas omlopp bestäms av produktionen. För det fjärde, att de
producerande människorna kan framställa ett nettoöverskott, som
fördelas mellan samhällsklasserna enligt objektiva lagar. För det
femte, att detta mettoöverskott utgör grundvalen för den ekonomi-
ska tillväxten. För det sjätte påvisade tablån vissa grundläggande
betingelser för allmän makroekonomisk jämvikt. Quesnay's tablå kan
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ur alla dessa synpunkter sägas vara utgångspunkten för Marx'
mervärdeteori och reproduktionmsteori, Walras' jämviktsteori,
Keynes' makroteori och Leontiev's input-outputanalys. Tablån kan
därför med rätta sägas ha varit "det mest lysande infall, som den
politiska ekonomin dittills gjort sig skyldig till" (Marx).

SAMMANFATTNING. De förklassiska ekonomerna hade på flera
punkter brutit igenom den merkantilistiska doktrinen. Men först
fysiokraterna utvecklade den ekonomiska vetenskapen till en
kvalitativt ny och högre nivå. Fysiokratismen representerar den
klassiska politiska ekonomin i dess första systematiska form. Den
specifika gestaltning den fick förklaras ytterst av de samhälls-
ekonomiska förhållandena i det dåtida Frankrike. Fysiokraternas
problem var "att uppnå högsta möjliga välstånd för samhället"
(Quesnay). För att åstadkomma detta måste den samhälleliga netto-
produkten, d.v.s. överskottet över nödvändiga kostnader, maxi-
meras. Merkantilistema hade sökt denna nettoprodukt i handeln.
Fysiokraterna insåg, att handeln endast kan omsätta, inte skapa
värden. Nettoprodukten måste följaktligen sökas i produktionen.
Fysiokraterna förlade dess ursprung till jordbruksproduktionen och
närmare bestämt den kapitalistiskt bedrivna jordbruksproduktionen.
Arbete nedlagt enbart i denna typ av produktion var produktivt,
d.v.s. skapade ett mervärde. På denna grundval indelade fysio-
kraterna samhällsklasserna i de tre huvudgrupperna: produktiv
klass, steril klass och jordägarklass. Quesnay visar i sin Tableau
économique, att den produktiva klassen framställer den nettopro-
dukt, som möjliggör hela samhällets och övriga klassers existens
och utveckling. En sjunkande nettoprodukt leder till ruin, en
konstant nettoprodukt ger ett stationärt samhälle och en växande
nettoprodukt möjliggör tillväxt och utveckling. En stigande
nettoprodukt innebär, att jordägarklassen efterfrågar mer jord-
bruksprodukter. De kommer då också att efterfråga mer manufaktur-
varor. Även den sterila klassens inkomster ökar därmed. Följaktli-
gen efterfrågar den mer jordbruksprodukter från den produktiva
klassen. Därigenom ökar den totala efterfrågan på jordbrukspro-
dukter, produktionen av dessa stimuleras ytterligare, nettoproduk-
ten ökar ännu mer och genom detta kretslopp växer totalproduk-
tionen oupphörligt. På samma sätt ökar tillväxten genom att en
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större nettoprodukt möjliggör investeringar inom jordbruket.
Näringslivet utgjorde sålunda ett sammanhängande, dynamiskt
system, styrt av objektiva ekonomiska lagar, som reglerade produk-
tion, konsumtion, efterfrågan och tillväxt i systemet.

Eftersom nettoprodukten var den strategiska parametern och
nettoproduktens storlek främst bestämdes av spannmålsproduktionen
och spannmålspriset, borde den ekonomiska politiken inriktas på
att uppmuntra investeringar i jordbruket, frigöra spannmåls-
handeln och upprätthålla ett lönsamt pris på spannmålen. Detta
krävde ett slut på privilegierandet av manufakturerna, rationali-
sering av skattesystemet till förmån för en enda skatt lagd på
nettoprodukten och först och sist frihandel och fri konkurrens.
"Laissex-faire, laissez-faire!" blev därför den ekonomisk-politi-
ska paroll, som fysiokratismens ekonomiska teori utmynnade i.

1 sin framställning av det ekonomiska livet som ett dynamiskt
makro-ekonomiskt jämviktssystem, gick fysiokraterna längre än till
och med de efterföljande klassiska engelska ekonomerna. På vissa
punkter övertog de sistnämnda felaktiga eller skeva element i den
fysiokratiska doktrinen. Det gäller t.ex. uppfattningen om jord-
räntan som en fri gåva av naturen och teorin om de passiva jord-
ägarnas nödvändiga roll som konsumenter av merprodukten. Men i
huvudsak upptog och utvecklade de engelska ekonomerna de bärande
elementen i den fysiokratiska doktrinen: välståndsskapandet som
ett produktionsproblem, teorin om produktivt och improduktivt
arbete, mervärdeteorin, kapitalteorin och frihandelsteorin. Det
gällde främst mervärdeteorin. Redan Turgot framhöll, att det vid
sidan av jordräntan fanns en annan, självständig mervärdekategori,
nämligen företagarprofiten. Denna kategori skulle de klassiska
engelska ekonomerna ställa i förgrunden. Det var inte jordägarna
och jordräntan, som - nu längre - utgjorde den ekonomiska till-
växtens hävstänger utan industrikapitalisterna och den industriel-
la profiten. B1.a. Hume hade gjort Turgot uppmärksam på ansatserna
till denna nya företeelse:

Jag ber Er också beakta, att det vid sidan av jordägarna
och de arbetande fattiga i varje civiliserat samhälle finns
en mycket stor och mycket välbärgad grupp (Body), som
använder sitt kapital i handeln som åtnjuter stora inkomster
genom att ge arbete åt de fattigare. Jag är övertygad om att
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i både Frankrike och England är inkomsterna av denna art
mycket större än de som uppkommer från jorden. Ty vid sidan
av köpmän i egentlig mening innefattar jag i denna klass
alla handlanden och hantverksmästare av olika slag. (D. Hume
till Turgot, september 1766, The Letters of David Hume,
1932, vol. II.)

De klassiska engelska ekonomerna skulle också visa, att inte
enbart arbete i jordbruket utan samhälleligt arbete överhuvud
taget var värde- och mervärdeskapande. 1 överensstämmelse därmed
skulle de engelska ekonomerna muta in ett område, som fysiokrater-
na lämnat nästan helt obeaktat men som i framtiden skulle stå i
centrum för den ekonomiska vetenskapens utveckling: värdeteorin.
Men i och med det sprängdes fysiokratismens ramar. Det som fysio-
kraterna trodde var en allmän teori var i själva verket endast ett
specialfall av en mer omfattande teori. Dess grundläggare var Adam
Smith.
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KAPITEL 6. ADAM SMITH - DEN KLASSISKA ENGELSKA POLITISKA
EKONOMINS GRUNDLÄGGARE

"Jag vill med glädje tillkännage
min tacksamhetsskuld till denne
lysande filosof. Jag hade tidigt
förmånen att höra hans föreläsningar
över det borgerliga samhällets
historia och glädja mig åt hans
givande diskussioner över samma
ämne. Den store Montesquieu pekade
ut vägen. Han var Lord Bacon i denna
gren av filosofin. Dr. Smith är
Newton."

JOHN MILLAR,  Historital View of
English Government, II (1803)

När Adam Smith 1776 publicerade sitt banbrytande arbete, "An
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations", tog
han för givet, att det engelska samhället var uppbyggt av de tre
huvudklasserna: jordägare, arbetare och kapitalister, som sins-
emellan delade nationalinkomsten i de tre stora inkomstkategorier-
na jordränta, arbetslön och profit. Det ekonomiska framåtskridan-
dets primus motor var enligt Smith kapitalistklassen, som med sitt
kapital anställde arbetarna. Genom sitt arbete tillförde arbetarna
de bearbetade produkterna ett värde motsvarande dels arbetarnas
lön, dels kapitalisternas profit. Den sparade delen av profiten
lades av kapitalistklassen till det bestående kapitalet, som
därigenom ackumulerades. Denna kapitalackumulation var enligt
Smith själva kärnpunkten i det ekonomiska framåtskridandet och
borde på alla sätt underlättas och befrämjas. Merkantilistema
hade visat, att ackumulation av penningkapital var det kapitalis-
tiska rikedomsskapandets syfte och specifika form. Men de hade
inte förmått tränga igenom penningslöjan och utvidga analysen från
cirkulationens till produktionens sfär. Det gjorde däremot fysio-
kraterna. Men de gjorde det ensidigt. Först Adam Smith visade, att
det kapitalistiska systemets differentia specifica inte är kapi-
talacklumulation  på grundval av vare sig handel eller jordbruk
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utan kapitalackumulation överhuvud taget och främst på grundval av
det industriella arbetet.

BAKGRUND OCH MILJö. Denna grundsyn återspeglade det faktum, att
1770-talets England stod på tröskeln till den kapitalistiska
industriella revolutionen. Det avgörande genombrottet skedde under
1780-talet men de nya tendenserna hade sakta banat sig väg under
hela 1700-talet och särskilt sedan 1740-talet. Inom jordbruket
försvann till stor del den självägande bondeklassen och ersattes
av storarrendatorer med anställda lantarbetare och kapitalistiskt
bedrivna jordbruk (capital-farms och merchant-farms). Omkring 1750
bestämdes det engelska jordbrukets struktur och utveckling av ett
system, som så småningom blev dominerande: några tusen jordägare
arrenderade ut jord till några tiotusentals arrendatorer, som i
sin tur odlade jorden med hjälp av några hundratusentals lantar-
betare, backstugusittare och tjänstehjon.

Koncentrationen av jordegendom, som påskyndades av staten med
hjälp av parlamentsbeslut om utskiftning av jorden (s.k. enclosure
acts) prisades av det dåtida jordbruksdepartementet, emedan den
tvingade arbetarna att "arbeta varje dag på året" och "satte
barnen tidigt i arbete", genom att de lägre klasserna berövades
medlen för sin ekonomiska självständighet "garanterades i bety-
dande grad . . . de lägre samhällsklassernas underkastelse". Det
växande proletariatet tvingades söka arbete även utanför jordbru-
ket, främst i industrin, som därigenom mer och mer kunde organise-
ras på kapitalistisk basis, d.v.s. med anställda lönarbetare. Den
kapitalistiska industrialiseringen var på Adam Smith's tid ännu
endast en spirande tendens. Det kvantitativt dominerande i nä-
ringslivet var inte industrin och handeln utan jordbruket, som
ännu 1770 svarade för uppskattningsvis halva nationalinkomsten.
Storindustrin präglades fortfarande av manufakturerna och detta
återspeglas även i Adam Smith's ekonomiska teori, som lägger stor
vikt vid arbetsfördelningen i rikedomsskapandet; ett faktum som
föranledde Marx att ur denna synpunkt beteckna Adam Smith som
"manufakturperiodens sammanfattande ekonom". Men storindustrin i
manufakturens form vilade på en bas av småindustri sammanvävd med
småhandel. När Gregory King 1696 gjorde sin klassanalys av det
engelska samhället, hade han inte någon rubrik för manufakturäga-
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re. Men 1760 skall det enligt en samtida beräkning ha funnits 80
000 "master manufacturers". Bland dessa fanns ett toppskikt på 2
000 individer med en inkomst, som översteg en arbetares årslön lo-
15 gånger. Men det övervägande flertalet - drygt 60 000 - var
småindustriella företagare med en inkomst, som endast var 2-3
gånger större än arbetarnas. Det var denna nya klass, som var
basen för det kapitalistiska framåtskridandet. Det gällde inte
bara industrin utan också jordbruket. "För att förbättra jorden
med profit" skrev Adam Smith i "Wealth of Nations", "krävs liksom
i alla andra kommersiella företag noggrann hänsyn till små be-
sparingar och små framsteg, vilket människor med stora ärvda
förmögenheter, ehuru av naturen sparsamma, sällan kan prestera."
Det privata initiativet började vid denna tid att bli en massföre-
teelse; privatintresset exponent för allmänintresset.

Adam Smith observerade, att "den utgift som på lämpligt sätt
läggs ned på fast kapital av varje slag alltid återbetalas med
stor profit" och att detta framför allt gällde, när arbetarna hade
tillgång till "det bästa maskineriet". Detta var i det dåtida
England först och främst tillämpligt på bomullsindustrin, som blev
utgångspunkt för den industriella revolutionen. Genom en rad
tekniska uppfinningar (Kay's flygande skyttel 1733, Hargreave's
spinnmaskin 1770, Cartwright's mekaniska vävstol 1785 och
Whitney's bomullsrensningsmaskin 1793) mekaniserades arbetsproces-
sen. Produktionen förbilligades kraftigt, varigenom efterfrågan
språngartat ökade. Därmed ökade efterfrågan på arbetskraft.
Lönarbetet slog igenom inom industrin i fråga. Detta återspeglas
också i de lagar mot strejker, upplopp och maskinkrossande inom
textilindustrierna, som parlamentet antog 1720, 1726, 1749 och
1777. Ett annat betydelsefullt tecken på de kapitalistiska produk-
tionsförhållandenas frammarsch var, att systemet med lönesättning
genom fredsdomarna avskaffades inom klädesindustrin 1757: priset
på den nya varan - arbetskraften - fick fritt bestämmas genom
köpslagan mellan arbetare och arbetsköpare.

Bomullsindustrins expansion ökade språngartat behovet av
arbetsmaskiner av järn och av andra energikällor än handkraft och
vattenkraft. Abraham Darby, Henry Cort och andra bruksägare
lyckades under 1700-talet  lösa järnhanteringens huvudproblem: att
framställa tackjärn och smidesjärn med hjälp av stenkolsbränsle.
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Och samtidigt som Adam Smith revolutionerade den ekonomiska
teorin, revolutionerade James Watt - liksom Smith anställd vid
Glasgow-universitetet - ångmaskinen, som bokstavligen blev den
industriella revolutionens drivkraft.

Följden av detta blev, att hela landets ekonomiska profil
började förändras. Nya industri- och handelscentra i norra och
nordvästra England växte på bekostnad av London och sydöstra
England: Liverpool (handeln med Västindien), Birmingham (metallin-
dustrin), Manchester (bomullsindustrin) och Glasgow (tobakshan-
deln). Medan städernas andel av befolkningen omkring 1700 uppgick
till föga mer än 10 procent, hade den omkring 1750 ökat till 15
procent och omkring 1800 till 25 procent.

Den viktigaste impulsen till den kapitalistiska industrialise-
ringen i England kom från utrikeshandeln. Under loppet av 1700-
talet etablerade sig England i kraft av en aggressiv utrikespoli-
tik som den ledande världsmakten : spanjorer, holländare och
fransmän trängdes ut ur Västindien, Indien och Afrika. England
blev "the workshop of the world". Medan nationalinkomsten anses ha
ökat tre gånger om under 1700-talet, beräknas exporten ha femfal-
digats. Inte mindre än en tredjedel av den industriella produk-
tionen torde ha exporterats. För den ledande industrigrenen,
bomullsindustrin, var andelen omkring 1800 två tredjedelar. Den
starka betoning, som Adam Smith lade vid marknadens omfång som
grundbetingelse för det kapitalistiska framåtskridandet, återspeg-
lar sålunda ett reellt förhållande.

Men Adam Smith betonade också nödvändigheten av att förändra
den statliga överbyggnaden. Han kritiserade storjordägarna,
storköpmännen, kungamakten, näringslagstiftningen och den merkan-
tilistiska ekonomiska politiken, emedan de härskande klasserna,
deras stat och deras politik bromsade det kapitalistiska framåt-
skridandet. Även denna kritik återspeglade en lovande realitet.
Medan samhällets ekonomiska bas undergick snabb förändring,
tenderade den statligt-politiska överbyggnaden att släpa efter.
Den politiska makten delades sedan 1688 mellan den jordägande
aristokratin och finans- och köpmansaristokratin. Den förstnämnda
klassen, som utgjorde basen för torypartiet, var formellt den
härskande. Men reellt och i varje fall successivt var det finans-
och köpmansaristokratin med whigpartiet som politiskt instrument,
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som hade den avgörande makten. Trots att konstitutionen avsåg att
slå vakt om jordägarnas positioner, lyckades penningaristokratin
genom köp av jord, parlamentsplatser, röster, politiker, befatt-
ningar och statliga kontrakt att ta över ledningen av samhället
och utforma den till sin fördel. Nära hälften av alla platser i
underhuset kontrollerades av ett drygt hundratal jord- eller
penningmagnater, s.k. patrons. En plats i parlamentet kunde köpas
för en session eller för livet. Mutsystemet och korruptionen
utvecklades till en vetenskap av regeringen Walpole (1721-1742).
Därigenom kunde under 1700-talet storköpmän, bankirer och uppkom-
lingar i kolonierna köpa sig politiskt inflytande. Den nya klassen
av små och medelstora industrikapitalister var emellertid ute-
stängd. Det dröjde till 1790 innan den förste industrikapitalisten
av modern typ, bomullsfabrikanten Robert Peel, lyckades köpa in
sig i parlamentet. Adam Smith själv saknade - liksom David Hume-
rösträtt. Politiskt stod Smith nära reformpolitiker inom whigpar-
tiet som Rockingham och Shelburne. Men kretsen kring Bentham och
de filosofiska radikalerna var övertygade om att han var "helt vår
man".

Den statligt-politiska överbyggnad som de härskande klasserna
utformat, hindrade det ekonomiska framåtskridandet på olika sätt.
Enligt de gällande spannmålslagarna belades spannmålsimporten med
en avgift, om det inhemska spannmålspriset understeg en viss nivå.
På samma sätt utgick en exportpremie till de köpmän, som exporte-
rade spannmål. Syftet var att begränsa tillgången på spannmål,
hålla uppe priserna och därmed också jordräntor och jordvärden. De
stora jordägarna och storköpmännen tjänade på arrangemanget, men
för arbetarna blev resultatet fördyrade levnadskostnader och för
industriidkarna högre lönekostnader, lägre vinster och hämmad
kapitalackumulation.

1 princip samma verkan hade också övriga delar av den merkan-
tilistiska näringsregleringen. Lagen om hemortstvång (Att of
Settlement 1662) hindrade arbetare att fritt söka sysselsättning
utanför den egna socknen, vilket begränsade tillgången på ar-
betskraft. Lärlingstvånget hade samma verkan. Viktigast var dock
navigationslagarna från 1650, 1651 och 1660, som förbehöll engels-
ka fartyg handeln med de egna kolonierna och föreskrev, att
importen av varor till England helt eller delvis skulle ske på
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engelska fartyg. Konsekvensen blev att handeln inskränktes,
produktionen begränsades och kostnader och priser höjdes. Natur-
ligtvis höjdes också profitkvoten därmed i den utrikes storhandeln
och i de med den förknippade manufakturerna. Men Adam Smith hade
sannolikt rätt, när han hävdade, att endast storköpmännen och
manufakturisterna, som kunde utnyttja monopolet drog nytta av
detta, och att i stället kapital både bands onödigt lång tid i den
långväga handeln och avleddes från andra näringsgrenar, framför
allt från den materiella produktionen. Adam Smith lade också stor
vikt vid de kostnader samhället ådrog sig i form av militära
utgifter för att upprätthålla monopolet. Hans slutsats blev
därför:

Ackumulationen hindras således för dem som av naturen
är mest benägna att ackumulera, och de fonder som är
avsedda för att vidmakthålla det produktiva arbetet erhåller
ingen ökning från inkomsterna hos dem, som naturligen borde
öka dem mest. 1 stället för att öka minskar landets kapital
gradvis och omfattningen av det produktiva arbetet växer
varje dag allt mindre. Har de enorma profiter, som köpmännen
i Cadiz och Lissabon tjänar, ökat Spaniens och Portugals
kapital? Har de minskat fattigdomen, har de befrämjat
industrin i dessa två tiggarländer? . . . Så kommer det sig,
att den enda fördel som monopolet ger en enda klass av
människor på många sätt skadar landets allmänna intresse.
(A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the
Wealth of Nations, 1776).

BIOGRAFI. Adam Smith (1725-1790)  föddes i Kirkcaldy i Skott-
land. Fadern var advokat, modern dotter till en välbeställd
jordägare. Kirkcaldy var en liten handels- och industristad och i
närheten låg byn Dunnikier, som specialiserat sig på nålfabrika-
tion och på det området erövrat en nästan monopolistisk ställning
i norra Skottland, inklusive Edinburgh och Glasgow. Denna nål-
manufaktur, som odödliggjorts genom de inledande sidorna i "Wealth
of Nations", bedrevs redan på kapitalistisk basis, ty mästaren
försåg arbetarna med både "tråd, verktyg och sysselsättning" (A.
Smith, Of the Nature and Causes of Publit Opulence, manuskript ca
1763). Åren 1737-1740 studerade Smith vid universitetet i Glasgow,
där han främst påverkades av professorn i praktisk filosofi,
Francis Hutcheson, som utvecklat en demokratisk samhällsteori,
enligt vilken "den handling är bäst, som medför största möjliga
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lycka för det största antalet" (en formel som senare upptogs av
Bentham). Förutsättningen för en sådan välfärdsmaximering var
enligt Hutcheson, att varje individ fritt fick utveckla alla
initiativ, under förutsättning att de inte skadade andra. "Denna
rätt kallar vi den naturliga friheten."

Efter en sexårig sejour i Oxford, där den intellektuella dvalan
skarpt kontrasterade mot det sjudande livet vid de skotska univer-
siteten, återvände Smith till Skottland och föreläste 1748-1751
vid universitetet i Edinburgh över litterära och juridiska-
inklusive ekonomiska - ämnen. Redan då utvecklade han sina grund-
läggande ekonomiska teorier om arbetsfördelningens, marknadens och
frihandelns betydelse för det ekonomiska framåtskridandet. Han
yttrade 1749 i en föreläsning:

Proiektmakare stör naturens inverkan oå de mänskliaa
angelägénheterna  och det behövs ingenting annat än att man
lämnar den ifred (leave her alone) och oer den tillfälle att
följa sina egna strävanden för att den-skall uppnå sina mål
. . . Det behövs just ingenting annat än fred, lindriga
skatter och ett drägligt rättsväsen för att höja en stat
från det lägsta barbari till den högsta grad av överflöd;
allt det andra åstadkommes genom tingens naturliga utveck-
lina. Alla reaerinaar som hindrar denna naturliaa utveck-
ling; som tvingar in tingen i ett annat förlopp;-eller som
försöker hejda samhällets framsteg på en särskild punkt, är_ _
onaturliga Öch tvingas bli förtryckande och tyranniska för
att hålla sig själva kvar vid makten. (D. Stewart, Memoir of
Adam Smith, 1811).

Detta var en plädering i naturrättsdoktrinens form för de nya
krafter, som började bana sig väg i det dåtida engelska samhället,
vars framtid och utvecklingsmöjligheter avhängde av de nya kraf-
ternas egna utvecklingsmöjligheter; i och med att det privata
initiativet hade börjat bli en massföreteelse, blev privatintres-
set ett rationellt och "naturligt"
samhällsintresse.

ken 1751-1764 upprätthöll Smith professuren i praktisk filoso-
fi i Glasgow. Denna tid blev avgörande för honom. Glasgow genom-
gick åren 1740-1770 en snabb ekonomisk utveckling. Staden var
ledande inom den brittiska och europeiska tobakshandeln genom
import och reexport av tobak från de amerikanska kolonierna.
Liksom Manchester fick sina "cotton-lords", fick Glasgow sina
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"tobacco-lords". Järn importerades från Ryssland och Sverige och
bearbetades för export. Nära universitetet låg tre garverier och
dessa tillhörde ett av Europas största. 1 Glasgow framställdes
också linneväv, koppar, tenn, keramik, mattor m.m. År 1750 öpp-
nades den första banken i staden och två år senare ytterligare
en. Adam Smith slogs av det faktum, att i Glasgow - i motsats till
Edinburg - "invånarna huvudsakligen försörjs genom sysselsättning
av kapital" ("Wealth of Nations", bok 1, kapitel 3). Smith blev
mycket tidigt medlem av en ekonomisk diskussionsklubb, Politital
Economy Club, i vilken några av stadens största köpmän umgicks och
som grundats av storköpmannen Andrew Cochrane. Denna försåg Smith
med åtskilliga av de idéer och exempel, som senare dök upp i
"Wealth of Nations". 1 Politital  Economy Club utvecklade storköp-
männen och universitetsprofessorn frihandelsdoktrinen så fram-
gångsrikt, att Sir James Steuart med förgrämelse måste konstatera,
att "Glasgow-teoretikerna" var omöjliga att återomvända till den
merkantilistiska regleringsdoktrinen.
& 1759 publicerade Adam Smith sitt första stora arbete, "The

Theory of Moral Sentiments". 1 den hävdade han, att naturen är en
harmonisk ordning, som styrs av försynen ("en osynlig hand") och
som också inbegriper samhällslivet. Om privatintresset regleras av
rättvisan uppnås naturens ändamål även i det ekonomiska livet. 1
sina föreläsningar över "Justice, Police, Revenue and Arms" 1763
sade han också klart ut, att vissa politiska hinder måste av-
lägsnas, innan kapitalackumulationen och därmed arbetsfördelningen
som välståndets källa kunde tillämpas i stor skala:

Under de feodala förhållandena kunde det förekomma
endast obetydlig kapitalackumulation . . . Böndernas arrenden
var beroende av herrarnas godtycke . . . Lika litet kunde
jordägarna öka sin förmögenhet, eftersom de levde ett så
sorglöst liv och var invecklade i ständiga krig. Köpmännen
återigen var förtryckta av alla klasserna och kunde inte slå
vakt om produkten av sin flit mot röveri och våld. Sålunda
kunde det just inte äga rum någon ackumulation av förmögen-
het. Men efter det att det feodala herraväldet störtats,
avlägsnades dessa hinder för fliten (industry) och varumäng-
den började gradvis att öka.

Publiceringen av "The Theory of Moral Sentiments" ledde till
ett för Smith oväntat resultat. En av bokens beundrare, den senare
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finansministern Charles Townshend, värvade Smith som privatlärare
för en av sina styvsöner, hertigen av Buccleuch. Smith frånträdde
sin professur och tillbringade tillsammans med sin adept åren
1764-1766 i Frankrike. 1 Paris lärde han känna fysiokraterna och
deras teorier genom Quesnay och Turgot. Efter återkomsten till
England erhöll Smith en livstidspension, som gjorde det möjligt
för honom att helt ägna sig åt sitt författarskap. Tidvis tjänst-
gjorde han som finansiell rådgivare både åt Pitt d.ä.:s och Lord
North's regeringar. Men främst arbetade han på sitt huvudverk, "An
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations", som
publicerades 1776. Boken blev omedelbart en succé. Första upplagan
såldes ut på sex månader och innan Smith dog hade boken upplevt
ytterligare fyra upplagor. Före århundradets slut hade boken
översatts tre gånger till franska och två gånger till tyska och
den översattes också till danska, italienska, holländska och
spanska. År 1778 accepterade Smith posten som Commissioner of
Customs for Scotland  och bosatte sig i Edinburg. Där avled han den
17 juli 1790, efter att först ha givit order om att hela hans
litterära kvarlåtenskap - sexton volymer manuskript - skulle
brännas.

WEALTH OF NATIONS: VERKETS UPPLÄGGNING. 1 inledningen till
"Wealth of Nations förklarar Smith verkets uppläggning:

Det arbete som presteras årligen i en nation är "den fond som
ursprungligen förser nationen med livets alla nödvändighetsvaror
och bekvämligheter", Ju större produktionen är i förhållande till
den nödvändiga konsumtionen, desto större är välståndet. Men denna
proportion bestäms av två faktorer: arbetarnas yrkesskicklighet
och förhållandet mellan produktivt och improduktivt sysselsatta
arbetare. Av dessa två faktorer är den förstnämnda viktigast,
eftersom välståndet är högre i utvecklade nationer med en hel del
improduktivt sysselsatta än i outvecklade nationer, där praktiskt
taget ingen är improduktivt sysselsatt. Verkets första del be-
handlar därför orsakerna till yrkesskicklighetens utveckling och
fördelning av arbetets produkter mellan samhällsklasserna.

Vid given yrkesskicklighet bestäms produktionsvolymen av
förhållandet mellan produktivt och improduktivt sysselsatta
arbetare. Men antalet produktivt sysselsatta arbetare bestäms av
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"den kapitalmängd, som används för att sätta dem i arbete", d.v.s.
av kapitalackumulationen. Denna behandlas därför i verkets andra
del, "Om kapitalets natur, ackumulation och användning".

Tredje delen, "Om välståndets olika framsteg i olika nationer",
vill visa på vilket sätt den ekonomiska utvecklingen med avseende
på å ena sidan handel och industri och å andra sidan jordbruk
påverkat yrkesskicklighetens framsteg.

De teorier som motiverat eller rationaliserat den förda ekono-
miska politiken, främst merkantilismen och fysiokratismen, och
deras ekonomisk-politiska verkningar är ämnet för den fjärde
delen, “Om den politiska ekonomins system".

"Wealth of Nations" avslutas med en femte del, "Härskarens
eller samväldets inkomster", som behandlar statens utgifter,
inkomster och skulder.

Hela "Wealth of Nations" utreder sålunda välståndets orsaker
och de föreställningar och den politik, som hämmar respektive
befrämjar välståndsskapandet. Den egentliga ekonomiska teorin
behandlas i verkets två första delar.

ARBETSFÖRDELNINGEN. Den viktigaste orsaken till yrkesskick-
lighetens höjande och därmed till arbetets stigande produktivitet
var enligt Smith arbetsfördelningen. Ju längre arbetsfördelningen
drivs, desto högre är arbetsproduktiviteten. Orsakerna är tre. För
det första möjliggör ökad arbetsfördelning ökad specialisering.
För det andra medför den inbesparing av den spilltid som uppstår,
när en och samme arbetare ska utföra flera arbetsuppgifter. För
det tredje möjliggör arbetsfördelningen införandet av maskiner
beroende på att en arbetare, som specialiserar sig på en viss
arbetsuppgift lättare ser vad som kan göras för att underlätta och
"avkorta" arbetet, varigenom en man kan göra flera mans arbete.
När maskiner införts i arbetsprocessen och ökat arbetsproduk-
tiviteten möjliggör detta i sin tur ytterligare arbetsfördelning.

Den ökade arbetsfördelningen ökade produktionen, men det skedde
på bekostnad av arbetaren, som genom arbetsfördelningen "vanligen
blir så fördummad och okunnig, som det är möjligt för en levande
varelse att bli". Det var en nödvändig konsekvens, som drabbade
"de arbetande fattiga, d.v.s. folkets stora massa", såvida inte
staten vidtog motåtgärder i form av folkundervisning.



Arbetsfördelningen kan emellertid inte drivas hur långt som
helst. Den begränsas av marknadens omfång. Ju större marknad,
d.v.s. efterfrågan, är desto större kan arbetsfördelningen bli och
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tvärtom. Av det skälet uppstår arbetsfördelningen först och
fortskrider längst vid kuster och utmed segelbara floder. Detta
var enligt Smith orsaken till medelhavscivilisationens tidiga
blomstring liksom till att "de första förbättringarna av teknik
och industri gjorts där denna betingelse öppnat hela världen som
marknad för produkterna av alla sorters arbete".

Även om Smith gav uttryck för den riktiga uppfattningen, att
det är arbetsfördelningen som utgör den grundläggande betingelsen
för uppkomsten av byte och en marknad, eftersom arbetsfördelningen
leder till att "det endast är en liten del av människans behov som
kan tillfredsställas med det egna arbetet", trodde han att den
egentliga orsaken till arbetsfördelningens uppkomst var en mänsk-
lig egenskap. Det var "den nödvändiga ehuru sakta fortskridande
och gradvisa följden av en särskild böjelse hos den mänskliga
naturen . . . böjelsen att schackra, sälja och byta en sak mot en
annan". Smith trodde, att denna böjelse var "gemensam för alla
människor". Smith's misstag förklaras av den roll, som marknaden
och särskilt världsmarknaden spelade för arbetsfördelningens
utveckling liksom för hela det kapitalistiska framåtskridandet i
1700-talets  England.

BYTE, VARDE OCH PRIS. När arbetsfördelningen fortskridit
tillräckligt långt, tvingas den arbetande producenten för att
kunna tillfredsställa behoven, att utbyta överskottet av sin egen
speciella produkt mot andras överskott. "Varje människa lever
sålunda av byte eller blir något av en köpman och själva samhället
utvecklas till vad som med rätta kallas ett kommersiellt sam-
hälle." Detta framtvingar förr eller senare införandet av ett
gemensamt bytesmedel: penningen. Varor byts inte direkt mot
varandra och uppskattas inte direkt i varandras värde utan byts
mot pengar och värderas i pengar. Problemet om välståndets or-
saker, som föranledde undersökningen av arbetsfördelningen och
därefter av varuutbytet, reste därmed frågan om vilka regler som
bestämmer bytesvärdet. Smith presenterar problemet på följande
sätt:
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Det bör observeras, att ordet värde har två olika
betydelser. Ibland betecknar det nyttan hos något särskilt
föremål, ibland den köpkraft i förhållande till andra
nyttigheter, som det besitter. Det förra kan kallas 'bruks-
värde', det senare 'bytesvärde'. De ting som har det största
bruksvärdet, har ofta litet eller intet bytesvärde. Omvänt
har de ting som har det största bytesvärde ofta litet eller
intet bruksvärde. Inaentina är nvttiaare än vatten, men det
kan knappast köpa n&onting, knappast något kan erhållas i
utbyte för det. En diamant d andra sidan har knappast något
bruksvärde. Men en mycket stor kvantitet av andra varor kan
ofta erhållas i utbyte för den.

Smith hade därmed återupptäckt den redan av Aristoteles for-
mulerade s.k. värdeparadoxen (se kapitel 1), d.v.s. att varan
besitter både bruksvärde och bytesvärde men att dessa båda vär-
defaktorer utgör en motsägelsefull enhet. Smiths formulering av
värdeparadoxen var ofullständig och otillfredsställande. Bruksvär-
det är en egenskap hos varan, som tillfredsställer ett särskilt
behov, vare sig detta behov är stort eller litet, viktigt eller
oviktigt. Den aspekt av bruksvärdet som Smith tog fasta på var
emellertid mer speciell, nämligen omfattningen av en varas an-
vändbarhet. Endast ur den synpunkten kunde vatten sägas ha större
bruksvärde eller nytta än en diamant. Det verkliga problemet i
värdeparadoxen är för det första, att bytesvärde förutsätter
bruksvärde men att bruksvärde - t.ex. luft, orörd mark eller skog
O.S.V. eller osäljbara varor under lågkonjunktur - inte alltid
förutsätter bytesvärde och att för det andra bytesvärdet framstår
som något objektivt och kvantitativt, medan bruksvärdet förefaller
vara något subjektivt och kvalitativt. För Adam Smith liksom för
hela den klassiska politiska ekonomin var det dock självklart, att
bruksvärdet eller nyttan inte kunde läggas till grund för förkla-
ringen av bytesvärdet. Analysen av värdeparadoxen återupptogs på
allvar först av Marx och - från andra utgångspunkter - av 1870-
talets gränsnytteteoretiker.

1 sin analys av bytesvärdets orsaker ställde sig Adam Smith tre
uppgifter. För det första att fastställa vad som är bytesvärdets
"verkliga mått,'. För det andra vad som är dess "beståndsdelar".
För det tredje orsakerna till avvikelserna mellan "marknadspriset"
och "det naturliga priset".
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Bytet var enligt Smith en konsekvens av arbetsfördelningen och
bestod i en ömsesidig utväxling av produkterna av respektive
producents arbete. Arbetet var därför "den verkliga mätaren på
alla varors bytesvärde". Bytesvärdet av en vara "är lika med den
kvantitet arbete" som den enskilde producenten kan "köpa eller
förfoga över". Varorna

. . . innehåller värdet av en viss kvantitet arbete som vi
byter mot vad som vi vid tidpunkten i fråga antar innehålla
värdet av en lika stor kvantitet. Arbete var det första
priset,
allting.

den ursprungliga köpeskillingen, som betalades för
Det var inte med guld eller silver utan med arbete,

som världens alla rikedomar ursprungligen köptes. Och dessas
värde, för den som besitter dem, och som önskar byta dem mot
nya produkter, är precis lika med den kvantitet arbete, som
de kan köpa eller förfoaa över . . . Hans fönnöaenhet är
större eller mindre,
denna kraft.

exakt-i proportion till omfattningen av
Eller till den kvantitet av antinaen andra

människors arbete eller, vilket är samma sak, produktion av
andra människors arbete som den möjliggör för honom att köpa
eller förfoga över . . . Lika stora kvantiteter arbete kan
alltid och allestädes sägas vara av samma värde för ar-
betaren . . . Alltid och allestädes är det dyrt, som är svårt
att framställa eller som kostar mycket arbete att förvärva
och det är billigt som kan framställas lätt eller med mycket
litet arbete.

Smith var medveten om att allt arbete inte är homogent utan att
arbetsintensiteten och yrkesskickligheten varierar. Han trodde
emellertid, att dessa faktorer kunde betraktas som awikelser från
ett genomsnitt, som åstadkoms "by the higgling and bargaining of
the market", varvid de bytande parterna faktiskt tog viss hänsyn
till awikelser både i fråga om arbetsintensitet och yrkesskick-
lighet.

Varuvärdet bestämdes sålunda enligt Smith av den kvantitet
arbete, som varan kan köpa eller förfoga över. Den kvantitet
arbete som en vara kan köpa eller förfoga över är ju under kapita-
listiska förhållanden ingenting annat än (real-)lönen. Men Smith
förutsätter i sin hittillsvarande analys ännu inte kapitalistiska
förhållanden utan vad han längre fram kallar "det tidiga och
ociviliserade samhällsstadium, som föregår både ackumulation av
kapital och koncentration av jordegendom", d.v.s. ett samhälle
bestående av små, självständiga varuproducenter, som både själva
framställer och säljer produkterna. Detta framgår av det ovan
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citerade avsnittet där han säger, att den kvantitet av andra
människors arbete som en vara kan köpa eller förfoga över är
"samma sak" som "produkten av andra människors arbete". Enligt
detta pdstående skulle den kvantitet arbete, som en vara kan köpa
- d.v.s. (real-)lönen - vara samma sak som den kvantitet arbete,
som är nedlagd i produktionen av varan. Detta är - vilket Smith,
som vi strax skall se, själv framhäver - uppenbarligen inte fallet
under kapitalistiska förhållanden. Men det är faktiskt fallet i
ett förkapitalistiskt samhälle, där arbetarna själva äger sina,
vanligtvis enkla och föga omfattande produktionsmedel, där de
framställer och säljer produkterna på egen hand och själva er-
håller hela produkten av sitt arbete. Antag att det tar en skoma-
kare 12 timmar att framställa ett par skor och en skräddare 12
timmar att sy en rock. Enligt Smith skulle då skoparets värde
bestämmas av den kvantitet arbete det kan köpa eller förfoga över,
d.v.s. av 12 timmars arbete. På samma sätt skulle rockens värde
bestämmas av den kvantitet arbete den kan köpa eller förfoga över,
vilket också är 12 timmar. Ett par skor skulle alltså vara lika
med en rock, emedan båda varorna kan köpa eller förfoga över en
lika stor kvantitet arbete. Skomakaren kan följaktligen byta ett
par skor mot skräddarens rock. Ett par skor är värd en rock och en
rock är värd ett par skor. Men detta innebär inte bara att varans
värde kan sägas vara bestämt av den kvantitet arbete, som den kan
köpa eller förfoga över. Varans värde kan också sägas vara bestämt
av den kvantitet arbete, som lagts ned i produktionen av varan,
d.v.s. av "produkten av andra människors arbete". Dessa två mått,
d.v.s. andra människors arbete och produkten av andra människors
arbete, blir i detta fall "samma sak". Skomakarens skopar kan
köpa eller förfoga över 12 timmar av skräddarens arbete och
skräddarens rock kan köpa eller förfoga över 12 timmar av skomaka-
rens arbete. Men samtidigt köper eller förfogar skomakaren över
produkten av skräddarens arbete medan omvänt skräddaren köper
eller förfogar över produkten av skomakarens arbete, eftersom båda
dessa produkter innehåller just 12 timmars arbete. Orsaken till
denna överensstämmelse är, att skomakaren såväl som skräddaren är
självständiga småproducenter, för vilka produkten av 12 timmars
arbete är lika med arbetsersättningen för 12 timmars arbete,
d.v.s. hela produktvärdet utgörs av arbetsersättning. De erhåller
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"både lönen för en gesäll, som arbetar under en mästare, och den
profit, som mästaren gör, när han säljer produkten av gesällens
arbete".

Men hur kommer då bytesvärdet att bestämmas under kapitalistis-
ka förhållanden? Enligt Smith gick det nämligen i det samtida
Europa tjugo lönarbetare på en oberoende arbetare. Efter att han
behandlat problemet om varornas *'verkliga pris" i det ovan analy-
serade kapitel III av "Wealth  of Nations", övergår han i
IV till att undersöka "varuprisets beståndsdelar". Han
kapitlet på följande sätt:

1 det tidiga och ociviliserade samhällsstadium,_ _

kapitel
inleder

som
förecrar  hade ackumulation av kaoital och koncentration av
jord;

.
synes proportionen mellan de kvantiteter arbete, som

är nödvändiqa för att förvärva olika objekt, vara den enda
omständighet som kan ge någon regel för utbytet dem emellan.
Om t.ex. i en nation av jägare det vanligen kostar två
gånger så mycket arbete att döda en bäver som att döda en
hjort, bör en bäver naturligen utbytas mot eller vara värd
två hjortar. Det är naturligt, att det som vanligen är
produkten av två dagars eller två timmars arbete bör vara
värt dubbelt så mycket som det som vanligen är produkten av
en dags eller en timmes arbete . . . Under dessa förhållanden
tillhör arbetets hela produkt arbetaren och den kvantitet
arbete som vanligen används för att förvärva eller producera
varje vara är den enda omständighet som kan reglera den
kvantitet arbete, som den vanligen bör köpa, förfoga över
eller gå i utbyte mot.

Smith konstaterar här (i slutet av det anförda stycket) åter-
igen, att den kvantitet arbete som vanligen krävs för att produ-
cera en vara är lika med den kvantitet arbete, som varan vanligen
köper, förfogar över eller g&- i utbyte mot. Men nu specificerar
han villkoren för att dessa två principer ska kunna ge samma
resultat. Det gäller under förkapitalistiska förhållanden, d.v.s.
innan privategendomen till jord och kapital uppstått. 1 valet
mellan de två principerna ger han dessutom den ena företrädet,
nämligen den som utsäger, att varuvärdet bestäms av den arbets-
kvantitet mätt i arbetstid, som krävs för att framställa varan. 1
Smiths exempel är

1 bäver = 2 hjortar = 2 dagar (eller 2 timmar)
Under förutsättning att produktionen bedrivs utan, med obetyd-

ligt eller med ungefär lika stora mängder kapital; att arbetskraf-
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ten kan betraktas som homogen; att producenterna beter sig enligt
den ekonomiska principen (se s. 1); och att fri konkurrens råder;
så måste den av Smith postulerade likheten gälla. Om bäver och
hjort skulle utbytas på marknaden i proportion 1 bäver: 1 hjort,
skulle denna likhet inte kunna upprätthållas. Det skulle nämligen
innebära, att produkten av 2 dagars arbete i bäverjakt byttes mot
produkten av 1 dags arbete i hjortjakt. Ingen skulle under sådana
förhållanden vilja fortsätta bäverjägaryrket utan övergå till att
bli hjortägare och skaffa sig bäver genom att först jaga hjort och
därefter på marknaden byta till sig bäver. Resultatet skulle bli
minskad produktion och minskat utbud av bäver och ökad produktion
och ökat utbud av hjort, d.v.s. bytesvärdet på bäver skulle stiga
och bytesvärdet på hjort sjunka till dess 1 bäver byttes mot 2
hjortar på marknaden. Bytesförhållandet skulle å andra sidan inte
heller varaktigt kunna förändras i denna andra riktningen, så att
t.ex. 1 bäver byttes mot 3 hjortar. Det skulle innebära, att
produkten av 2 dagars arbete byttes mot produkten av 3 dagars
arbete. Resultatet skulle i så fall bli minskat utbud av hjort och
ökat utbud av bäver och därmed återgång till utbytesförhållandet 1
bäver = 2 hjortar. Detta är det stabila jämviktspriset, bestämt av
den för produktionen nödvändiga arbetsmängden mätt i arbetstid.
Smith själv formulerade emellertid inte alla dessa villkor. Han
konstaterade endast, att denna värdelag i ren form förutsätter
förkapitalistiska förhållanden eller vad Marx senare kallade enkel
varuproduktion.

Den ursprungligen av Petty formulerade arbetsvärdeteorin
framfördes sålunda av Smith sammanfattningsvis i följande form:

Varuvärdet bestäms av den arbetskvantitet mätt i arbetstid, som
vid given arbetsintensitet och yrkesskicklighet krävs för att
producera varan. Denna arbetskvantitet är under enkel varuproduk-
tion lika med den kvantitet arbete, som varan kan köpa, förfoga
över eller gå i utbyte mot.

Enligt Smith förändrades emellertid problemets natur i och med
uppkomsten av kapitalistiska förhållanden, då kapitalet blivit
privategendom och de arbetande producenterna lönarbetare:

Så snart kapital har ackumulerats i händerna på särskil-
da personer, kommer en del av dessa naturligtvis att använda
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det för att sätta flitiga människor i arbete och förse dessa
med material och underhåll för att göra en profit genom att
sälja deras arbetsprodukt eller genom vad deras arbete
tillför materialet i värde. När den färdiga produkten byts
antingen mot pengar, mot arbete eller mot andra varor, måste
nåaot aes. utöver materialets oris och arbetarnas löner, för
fö;etagarens profiter . . . Det-värde, som arbetarna tiilför
materialet, upplöser siq därför i detta fall i två delar, av
vilka den ena-betalar lgnerna, den andra deras arbetsgivares
profiter på hela det kapital bestående av material och
löner, som han investerade.

Men vad bestämde då profiternas storlek och variationer? Enligt
Smith kunde profiterna inte betraktas som något slags finare lön,
eftersom de inte stod i proportion till det arbete kaitalisterna
utförde utan "uteslutande regleras av värdet av det investerade
kapitalet och är större eller mindre i proportion till omfatt-
ningen av detta kapital". Han drog därav slutsatsen, att "i
varornas pris kapitalvinsterna därför utgör en beståndsdel som är
helt annorlunda än arbetslönerna och regleras av helt andra
principer". Han skrev:

Under dessa förhållanden tillhör arbetets hela produkt
inte alltid arbetaren. Han måste i de flesta fall dela den
med ägaren av det kapital, som anställer honom. Inte heller
är den kvantitet arbete som vanligen används för att förvär-
va eller producera varan den enda omständighet som kan
reglera den kvantitet, som den vanligen bör köpa, förfoga
över eller gå i utbyte mot. Ytterligare en kvantitet måste
tydligen bero på profiterna på det kapital, som investerade
lönerna och tillhandahöll materialet för detta arbete.

Samma komplikation som profiten orsakades också av jordräntan:

Så snart jorden i ett land blivit privategendom, älskar
jordägarna liksom alla andra människor att så där de aldrig
skördat och kräver en jordränta t.o.m. för jordens naturliga
produkt. Skogens träd, ängarnas gräs och jordens alla
naturliga frukter, som när jorden var gemensam egendom
endast kostade arbetaren besväret att samla dem, kommer även
för honom att få ytterligare ett pris åsatta sig. Han måste
avstå åt jordägaren en del av vad hans arbete antingen
samlat eller producerat. Denna del eller, vilket är samma
sak, priset för denna del är jordens ränta och i större
delen av varorna utgör den en tredje beståndsdel.
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Vad innebar då dessa konstateranden för värdeteorin? Till en
början försöker Smith rädda den tidigare fastlagda principen:

Det måste observeras,
de olika beståndsdelarna

att det verkliga värdet av alla
i priset mäts av den kvantitet

arbete, som var av dem kan köpa eller förfoga över. Arbetet
mäter värdet inte bara av den del av priset som upplöses i
arbete men också av den del som upplöses i jordränta och den
som upplöses i profit.

Men detta blir endast ett formellt konstaterande. Visserligen
hade han visat, att såväl profiten som jordräntan uppkom genom det
värde som arbetaren genom sitt arbete tillförde produkterna. Men
han hade inte kunnat påvisa det inbördes förhållandet mellan dessa
tre komponenter. Tvärtom reglerades ju enligt Smith profitens
storlek endast av det investerade kapitalets storlek och jordrän-
tan var ett pris för jordens "naturliga produkt" och varierade då
rimligtvis med jordens bördighet. Oförmågan att lösa dessa mot-
sägelser tvingades Smith därför att ta sin tillflykt till en ny
princip, nämligen produktionskostnadsförklaringen:

1 varje samhälle upplöser sig därför varje varas värde
i sista hand i en eller annan eller samtliaa dessa tre
delar; och i varje framskridet samhälle ingår-alla tre mer
eller mindre som beståndsdelar i priset på nästan alla
varor. 1 priset på spannmål t.ex. betalar endel jordägarens
jordränta, en annan betalar lönerna eller uppehället för de
arbetare eller arbetande boskap som används för att oroduc-
era den och den tredje delen betalar jordbrukarens profit.
Dessa tre delar tycks antingen direkt eller indirekt utuöra
spannmålens hela pris . . . Löner, profit och jordränta är de
ursprungliga tre källorna till såväl all inkomst som till
allt bytesvärde.

Enligt denna nya princip "upplöstes" inte varuvärdet i lön,
profit och jordränta utan dessa tre inkomstkategorier var *' de
ursprungliga tre källorna" till såväl "all inkomst som allt
bytesvärde". Innebörden av denna princip var sålunda:

Värdet bestäms av lön plus profit plus jordränta.
Bortsett från det faktum, att inte bara lön, profit och jord-

ränta utan också värdet av förbrukade råvaror och hjälpmedel och
förslitet fast kapital ingår i varuvärdet eller priset innebar
denna princip från Smiths sida en kapitulation inför de svårighe-
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ter som arbetsvärdeteorin medförde. Som tidigare påpekats (kapitel
4, avsnittet VÄRDETEORI) kan produktionskostnadsteorin för bytes-
värdet duga som en första approximation. Men den bryter samman, om
t.ex. en eller flera av de tre komponenterna förändras utan att
varuvärdet förändras. Så t.ex. kan lönen stiga eller sjunka utan
att varuvärdet stiger eller sjunker, nämligen om profit eller
jordränta på motsvarande sätt sjunkit eller stigit. D.V.S. varu-
värdet eller priset kan vara oförändrat, samtidigt som de andelar
som tillfaller arbetaren, kapitalisten och jordägaren kan föränd-
ras på en rad olika sätt. Orsaken till detta är, att lön, profit
och jordränta är andelar i redan skapade värden, d.v.s. de tre
inkomstkategorierna är inte orsaker till utan resultat av värden.
Detta var Smith även medveten om, när han om profiten skrev, att
den uppstod "genom vad deras (d.v.s. axbetarnas) arbete tillför
materialet i värde"; eller när han om jordräntan skrev, att
arbetaren "måste avstå åt jordägaren en del av vad hans arbete
antingen samlat eller producerat". Smith påpekar även, att den
oberoende producenten inte behöver dela med sig av värdet av sitt
arbete utan inkasserar både lön och profit och denna omständighet
kunde inte rimligtvis vare sig höja eller sänka bytesvärdet.
Produktionskostnadsteorin var sålunda ingen verklig förklaring av
bytesvärdet eller priset: den förklarade priset med hänvisning
till delar av priset. Den var i grund och botten tautologisk.

Adam Smith formulerade sålunda inte mindre än tre olika prin-
ciper för bytesvärdet. Detta bestämdes av: 1) Den arbetskvantitet
mätt i arbetstid som krävs för att producera varan. 2) Den ar-
betskvantitet som varan kan köpa, förfoga över eller gå i utbyte
mot och 3) Lön plus profit plus jordränta. Eftersom bytesvärdets
kvalitativa förutsättning är arbetsfördelningen och bytesprocessen
ur den synpunkten ingenting annat är än ett byte av de specialise-
rade producenternas ömsesidiga arbetsprodukter, utgick Smith från
att bytesvärdet bestäms av den mängd arbete som en vara kan köpa,
förfoga över eller gå i utbyte mot. Det är Smiths grundläggande
ståndpunkt (princip 2). Så länge Smith förutsätter förkapitalis-
tiska förhållanden är denna princip också förenlig med principen
om att varuvärdet bestäms av den arbetsmängd, som krävs för att
producera varan (princip 1). Svårigheten uppkommer, när Smith
släpper antagandet om förkapitalistiska förhållanden och i stället
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utgår från att kapitalism, d.v.s. lön-kapitalförhållandet, domine-
rar. Utbytet mellan arbete och kapital är uppenbarligen inte
likvärdigt, om man förutsätter att varuvärdet bestäms av det
arbete, som går åt för att framställa varan. Tvärtom köper eller
förfogar en vara då (=reallönen)  över en mängd arbete, som inte
motsvarar varans värde utan som framställer ett värde, som är
större än lönen, nämligen lön plus profit. Detta problem kunde
emellertid lösas först, när en distinktion gjorts mellan arbete
och arbetskraft. Ty vad kapitalisten köper är arbetskraft och den
betalas av kapitalisten till sitt fulla värde (= reallönen).
Såtillvida råder ekvivalens i utbytesförhållandet kapital-arbete.
Ojämlikheten i detta utbyte visar sig först, när arbetskraften
förbrukas i produktionen, d.v.s. levererar arbete, ty arbetet
producerar inte endast lönen utan lön plus profit. Smith insåg
intuitivt detta. Men han var oförmögen att utveckla de begrepp,
som krävs för att visa det. Det skenbart märkliga är att Smith,
trots sin medvetenhet om det ojämlika i utbytet arbete-kapital,
håller fast vid princip 2), enligt vilken varuvärdet bestäms av
den mängd arbete, som varan kan köpa, förfoga över eller gå i
utbyte mot. Förklaringen är dels Smiths fixering vid arbetsfördel-
ningens princip, enligt vilken de specialiserade producenterna
verkligen förfogar över varandras arbete. Dels det faktum, att
Smith framför allt vill förklara det kapitalistiska framåtskridan-
det. Ur den synpunkten kan bytesförhållandet arbete-kapital
betraktas som ett index på välståndsskapandet, eller som Smith
själv formulerar det:

1 ett civiliserat land finns det endast få varor, vars
bytesvärde bestäms endast av arbetet. Jordränta och profit
bidrar i stor utsträckning till den allra största delen av
dem. Därför kommer den årliga produkten av dess arbete
alltid att vara tillräckligt för att köpa eller förfoga över
en mycket större kvantitet arbete än vad som användes för
att odla, bearbeta och föra produkten till marknaden. Om
samhället varje år skulle anställa allt det arbete som det
årligen kan köpa, eftersom arbetet skulle öka i stor omfatt-
ning varje år, skulle värdet av produkten varje år vara
oerhört mycket större än värdet av föregående års produkt.

Men det var inte liktydigt med att förklara bytesvärdets
"verkliga mått", vilket ju var Smiths egentliga uppgift. Det är
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just Smiths oförmåga att förklara utbytesförhållandet arbete-
kapital, som hela tiden ligger Smith i fatet och som leder honom
till ständiga motsägelser och till sist till kapitulation, när han
tvingas nöja sig med det banala - och oriktiga - konstaterandet,
att lön, profit och jordränta är "de ursprungliga tre källorna"
till bytesvärdet (princip 3). Men Smiths brottning med problemet
och de därav producerade motsägelserna skulle visa sig fruktbara.
Analysen av bytesvärdet i "Wealth of Nations" blev utgångspunkten
för den klassiska politiska ekonomins värdeteori, vars företrädare
anslöt sig till än den ena än den andra av de tre principerna. Den
första principen övertogs - och vidareutvecklades - av Ricardo,
den andra av Malthus och den tredje av Say.

NATURLIGT PRIS OCH MARKNADSPRIS. Smith övertog från de förklas-
siska ekonomerna och vidarebefordrade till de efterföljande
klassiska ekonomerna uppfattningen om att det finns ett naturligt,
normalt jämviktspris och ett kring detta oscillerande marknads-
pris. Utgångspunkten för Smith var uppfattningen, att det finns
något som kan kallas "en normal eller genomsnittlig" lön respek-
tive profit och jordränta vid varje tid och på varje plats. Den
naturliga lönen, profiten och jordräntan konstituerade det natur-
liga priset:

När priset på en vara är varken högre eller lägre än
vad som är nödvändigt för att betala räntan på den jord,
lönerna för det arbete och profiterna på det kapital som
används för att odla, bearbeta och föra den till marknaden i
enliqhet med deras naturliaa kvoter (natural ratesl. så
säljs varan för vad som kan kallas dess naturliga 'pris.
Varan säljs då precis för vad den är värd eller för vad den
verkligen kostar den person, som för den till marknaden. Ty
även om det som i dagligt tal kallas primärkostnaden (prime
cost) för en vara inte innefattar profiten för den person
som skall sälja den igen,
lorare i sitt yrke,

är denne uppenbarligen en för-
om han säljer den till ett pris som

inte ger honom den normala profiten. Ty om han använt sitt
kapital på ett annat sätt, så skulle han ha kunnat erhålla
denna profit.

Det faktiska, konkreta priset på en vara är dess marknadspris.
Det kan överstiga understiga eller vara lika med det naturliga
priset. Marknadspriset bestäms av utbudet och efterfrågan (the
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effectual demand) på marknaden. Dm efterfrågan överstiger utbudet,
stiger priset och om utbudet överstiger efterfrågan sjunker
priset. I det förra fallet sker det genom konkurrensen mellan
köparna, i det senare genom konkurrensen mellan säljarna. Om
marknadens efterfrågan jämnt täcker utbudet vid det utbudspris,
där producenterna-säljarna erhåller naturlig profit, naturlig
jordränta och naturlig lön, kommer marknadspriset att vara lika
med det naturliga priset. Awikelsen mellan naturligt pris och
marknadspris orsakas av tillfälliga faktorer av olika slag. Så
t.ex. stiger marknadspriset på svart kläde, skriver Smith, när
allmän landssorg proklameras. Avvikelsen är genomgående större för
jordbrukspriser än för priser på industriprodukter, eftersom
produktionen och utbudet av jordbruksprodukter är mer oregelbunden
än produktionen och utbudet av industriprodukter. 1 vissa fall kan
awikelsen bestå under mycket lång tid. Det gäller t.ex. olika
slag av monopolistisk prisbildning orsakad av naturligt monopol-,
patenträttigheter, monopolistiska privilegier m.m. Monopolpriset
är alltid det högsta som kan tas ut. Det naturliga priset är i
varje fall på lång sikt det lägsta möjliga priset.

Det naturliga priset är emellertid först och främst det nor-
mala, långsiktiga jämviktspriset. Det är "det centrala pris mot
vilket priserna på alla varor kontinuerligt graviterar". Den
mekanism som garanterar detta är den fria konkurrensen i förening
med de tre stora samhällsklassernas - kapitalisternas, jordägarnas
och arbetarnas - strävan efter normal, genomsnittlig profit,
jordränta och lön. Gm marknadspriset stiger över det naturliga
priset erhåller kapitalisten en extraprofit. Denna extraprofit
stimulerar honom att utvidga försäljning och därmed också produk-
tion. Han efterfrågar mer råvaror och arbetskraft. Även andra
kapitalister stimuleras att investera kapital i samma bransch.
Följden blir utvidgad produktion och större utbud, vilket resul-
terar i att marknadspriset pressas nedåt. Samtidigt leder den
ökade efterfrågan på råvaror och arbetskraft till att kostnaderna
pressas uppåt. Konsekvensen blir, att extraprofiten försvinner.
Den naturliga profitkvoten återställs. Därmed bortfaller det
incitament, som fick kapitalisten att öka efterfrågan på råvaror
och arbetskraft. Även den normala jordräntan och den normala lönen
tenderar därmed att återställas. Eftersom fri konkurrens råder kan
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denna process inte försiggå jämnt och konfliktfritt. Marknadspri-
set sjunker till det naturliga priset men kan också sjunka under
detta. Men även den processen har sina gränser. Om nämligen
marknadspriset sjunker alltför långt under det naturliga priset
eller tenderar att fixeras under det naturliga priset alltför lång
tid, kommer kapitalisterna, jordägarna och arbetarna i branschen
att erhålla en profit, jordränta och lön som ligger under det
normala. Kapitalisterna inskränker därför produktionen och in-
vesterar sitt kapital i en bransch, där de kan få normal profit.
Därmed inskränks utbudet på marknaden och marknadspriset tenderar
att stiga igen. Kapitalisternas sjunkande efterfrågan på råvaror
och arbetskraft leder samtidigt till att kostnaderna sänks.
Resultatet av detta blir, att profitkvoten återigen tenderar att
stiga. Denna process fortgår till dess marknadspris, profit,
jordränta och lön uppnått sin normala eller naturliga nivå.

Denna pristeori, vars grundelement framlagts redan av Petty,
Cantillon och andra förklassiska ekonomer, övertogs av de följande
klassiska ekonomerna. När de talar om priser avser de i allmänhet
inte de faktiska marknadspriserna utan just de normala eller
"naturliga" jämviktspriserna. Enligt denna teori bestäms inte
jämviktspriset av utbud och efterfisgan.  Dessa två krafter spelar
endast rollen av en utjämningsmekanism, som garanterar att mark-
nadspriset inte varaktigt avviker från utan just graviterar mot
det långsiktiga jämviktspriset. Detta i sin tur är först och
främst ett utbudspris. Det bestäms av förhållanden på utbudssidan,
d.v.s. av produktionsförhållandena. Jämviktspriset bestäms av
produktionskostnaderna och bland dessa först och främst profitkvo-
ten, som är den hävstång kring vilken hela prissystemet roterar.

MERVÄRDE OCH PROFIT. Redan fysiokraterna och förklassikerna
hade utvecklat en rudimentär mervärdeteori, enligt vilken en del
av produktionen utgjorde ett överskott utöver de arbetande produ-
centernas nödvändiga konsumtion. Hos fysiokraterna var mervärdet i
grund och botten en fysisk kategori: det utgjordes av jordbrukets
nettoprodukt. Även Petty uppfattade mervärde som jordränta. Men
han postulerade samtidigt ett samband mellan merprodukt och värde.
Eftersom varuvärdet enligt Petty bestäms av arbetstiden, bestäms
också den del av varuvärdet, som mervärdet utgör, av arbetstiden.
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Dessa ansatser generaliserades och vidareutvecklades av Adam
Smith. Själva begreppet mervärde finns naturligtvis inte hos Smith
lika litet som hos föregångarna. Inte desto mindre beskriver han
mervärdets existens och redogör för en del av dess grunder. För
Smith är mervärdet ibland lika med den kapitalistiska företagarens
profit, ibland profit plus jordränta. Men i vilket fall utgörs det
av det värde utöver den egna lönen, som arbetaren genom sitt
arbete tillför produkten. Såtillvida återför Smith mervärdets
specifika former på den mer generella företeelsen merarbetstid,
d.v.s. den tid som den arbetande producenten presterar utöver den
för reallönens produktion nödvändiga arbetstiden. Samtidigt
framhäver Smith den kapitalistiska profiten som mervärdets vik-
tigaste form. 1 själva verket tar Smith de kapitalistiska produk-
tionsförhållandena som givna. 1 "det tidiga och ociviliserade
samhällsstadiet" tillhör hela produkten den arbetande producenten.
"Han behöver inte dela den med vare sig jordägare eller mästare."
Så länge och i den mån som den arbetande producenten själv äger
produktionsmedlen, behåller han också produkten av sitt arbete,
d.v.s. motsvarigheten till både lön och profit. "Han är både
mästare och arbetare och åtnjuter hela produkten av sitt arbete,
eller hela det värde som det tillför de material som det läggs ned
på. Det innefattar vad som vanligen är två särskilda inkomstarter,
tillhörande två särskilda personer, profiterna på kapitalet och
lönerna för arbetet."

Detta förändras i och med att de viktigaste produktionsmedlen,
jord och kapital, blir privategendom. Arbetaren "måste avstå till
jordägaren en del av vad hans arbete samlar eller producerar.
Denna del, eller vad som är samma sak, priset för denna del, utgör
jordens ränta". Denna ränta "utgör det första avdraget från
produkten av det arbete, som sysselsätts i jordbruket". Detta
upprepas inom industrin "så snart kapital har ackumulerats i
händerna på särskilda personer". Dessa anställer arbetare

. . . som de förser med material och underhåll i avsikt att
göra en profit genom försäljningen av deras arbetsprodukter
eller genom vad deras arbete tillför materialets värde . . .
Det värde som arbetarna tillför materialet upplöser sig i
detta fall i två delar, av vilka den ena betalar deras
löner, den andra profiten på hela det kapital av material
och löner som arbetsgivaren investerade. Denne har inget
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intresse av att anställa arbetarna, om han inte av för-
säljningen av deras arbetsprodukter väntade sig få tillbaka
mer än han investerat.

Profiten utgjorde sålunda "ett andra avdrag från produkten av
det arbete som sysselsätts" såväl i jordbruket som i industrin:

1 alla hantverk och manufakturer står större delen av
arbetarna i beroendeställning till en mästare som förskot-
terar arbetsmaterial och löner och underhåll till arbetet
fullbordats. Han tar en del av produkten av deras arbete
eller av det värde som det tillför det material, som det
läggs ned på, och denna del utgör hans profit.

Som redan påpekats förnekar Smith att profiten skulle kunna
uppfattas som ett slags finare lön med hänvisning till att det
arbete, som kapitalisten eller den av honom anställde tjänsteman-
nen utför inte varierar i proportion till profiten. Denna varierar
i stället med den investerade kapitalmängden. Däremot finns det
hos Smith embryon till andra profitteorier. Så t.ex. säger han,
att "något måste betalas som profit till företagaren, som riskerar
sitt kapital i företaget", d.v.s. profiten skulle vara en riskpre-
mie. En annan aspekt av profiten som inkomstkategori antyder Smith
i citatet ovan, där han talar om mästaren, som "förskotterar
arbetsmaterial och löner och underhåll tills arbetet fullbordats",
d.v.s. profiten skulle kunna uppfattas som en ersättning till
kapitalisten för att han sparat, uppskjutit sin konsumtion. Båda
dessa antydningar till en annan tolkning av profitens natur skulle
komma att spela en roll i den ekonomiska vetenskapens senare
utveckling.

Viktigare än detta är emellertid en annan motsägelse hos Smith.
Å ena sidan framställer han mervärdet eller profiten som ett
resultat av det arbete, som arbetaren utför utöver vad som krävs
för att ersätta hans egen lön. Å andra sidan står mervärdet eller
profiten i proportion till hela det investerade kapitalet och
bestäms "uteslutande av värdet av det utnyttjade kapitalet".
Konsekvensen av dessa två olika bestämningar framgår av följande,
av Smith själv framlagda exempel. Antag att profitkvoten är 10
procent. Antag att i två olika manufakturer 20 arbetare vardera är
anställda till en lön på fl5 per arbetare. Det totala lönekapi-
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talet i vardera manufakturen är således f300 per år och lika
mycket arbete presteras i båda. Men antag att råvarornas värde i
den ena manufakturen är f700 och i den andra f7 000. (Smith
bortser här liksom ofta fr& det fasta kapitalet, men det betyder
ingenting i det här exemplet.) Kapitalistens profit, som beräknas
på hela det investerade kapitalet, blir då i det ena fallet fl00
(10 procent av f700 plus f300) och i det andra fallet f730 (10
procent av f7 000 plus f300). 1 det ena fallet har 20 arbetare
producerat ett mervärde eller en profit på f100, i det andra
fallet f730. Eftersom arbetarna i de två manufakturerna har samma
lön, kan orsaken inte vara arbete av olika kvalitet. Det enda som
skiljer de två manufakturerna är, att arbetarna i den ena manufak-
turen bearbetar ett råmaterial som är sju gånger mera värt än
råmaterialet i den andra. Det förefaller sålunda som om mervärdet
skulle härröra inte bara från arbetet utan också från de sakliga
produktionsmedlen. Men detta motsäger Smiths värde- och mervär-
deteori, enligt vilken värdet och mervärdet uppstår genom det
arbete, som arbetaren införlivar med produkten.

Problemet orsakas av tre faktorer: antagandet att mervärdets
källa är endast arbetet, att kapitalstrukturen med avseende på
lönekapital och övrigt kapital varierar i olika företag och att
det finns en normal, genomsnittlig profitkvot. De två senare
antagandena var empiriskt grundade och således givna. Men med
dessa som givna gavs då endast två alternativ. Antingen skapades
mervärde eller profit inte bara av arbetet eller också måste
profiten awika från mervärdet. Adam Smith var inte ens medveten
om motsägelsen. Men det problem han reste kom att stå i centrum
för hela den efterföljande klassiska politiska ekonomins uppmärk-
samhet.

Smiths grundläggande uppfattning var dock klar. Han konstaterar
mervärdets existens och förklarar dess uppkomst som en specifik
inkomstkategori med uppkomsten av privategendomen till jord och
kapital. Genom sitt arbete tillför arbetaren produkten ett nytill-
satt värde, som är lika med lön, profit och jordränta. Av detta
nettovärde erhåller arbetaren en del, lönen, som är ersättning för
sitt arbete. Återstoden av nettovärdet, profit och jordränta,
konstituerar mervärdet.
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PROFITKVOT OCH RANTA. Profitkvoten står enligt Smith i omvänt
proportionellt förhållande till realkapitalvolymen, d.v.s. stiger
med sjunkande och sjunker med stigande realkapitalmängd. Ju mer
kapitalackumulationen fortskrider, desto svårare blir det att
"inom landet finna en vinstgivande metod för investering av nytt
kapital", desto mer ökar konkurrensen mellan kapitalisterna i
fråga om arbetskraft, råvaror och marknader och desto mer sjunker
profitkvoten. Därför var profitkvoten lägre i Holland än i England
och lägre i England än i Frankrike och Nordamerika. Eftersom
profitkvoten var en funktion av tillgången på realkapital, tende-
rade den att sjunka i framåtskridande samhällen. Om den till
följd av kapitalackumulationen orsakade ökade konkurrensen om
arbetskraft inte samtidigt höjde lönenivån proportionellt, skulle
resultatet av den sjunkande profitkvoten också bli sjunkande
priser. Det fanns emellertid enligt Smith en övre och en nedre
gräns för profitkvoten. Profiten kunde tänkas äta upp hela jord-
räntan och även en del av reallönen men däremot inte den del av
lönen, som utgjorde levnadskostnadsminimum. Utöver den gränsen
kunde profitkvoten således inte stiga. Nedåt begränsades profit-
kvoten av den ordinära riskräntan plus ett litet tillägg.

Smiths åsikt om den sjunkande profitkvoten i framåtskridande
samhällen blev ett stående tema i den klassiska politiska ekonomin
och hans teori om profitkvoten som en funktion av kapital-
ackumulationen återkommer långt senare hos t.ex. Wicksell och
Keynes.

Liksom tidigare Hume betraktade Smith räntan som en funktion av
profitkvoten. 1 själva verket använde han uppgifter om räntans
höjd och variationer som kriterium för att bestämma profitkvoten i
olika länder och vid olika tider. Grundregeln för räntans bestäm-
ning var enligt Smith "att varhelst åtskilligt kan göras med
pengar kommer i regel åtskilligt också att betalas för användande
av pengar; och varhelst lite kan göras med dem kommer vanligtvis
mindre att betalas för det". Därför var räntan hög i kapitalfat-
tiga länder, där profitkvoten var hög, medan den var låg i kapi-
talrika länder med låg profitkvot. Enligt denna från Hume övertag-
na ränteteori var räntan således en funktion av profitkvoten och
närmare bestämt en del av profiten:
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Kapital utlånat mot ränta kan därför betecknas som en
anvisning från långivaren till låntagaren på en viss bety-
dande del av den årliga produkten, på villkor att låntagaren
i gengäld under lånetiden årligen anvisar långivaren en
mindre del kallad ränta och vid slutet av lånetiden en del
kallad återbetalning, som är lika stor som det ursprungligen
anvisade kapitalet.

Smith vände sig därför mot merkantilistemas - Laws', Locke's
och Montesquieu's rent monetära ränteteori, enligt vilken räntan
var en funktion av penningmängden, så att stigande penningmängd
gav sjunkande ränta och tvärtom. En i förhållande till produk-
tionen stigande penningmängd resulterade enligt Smith endast i
nominella och proportionella stegringar av priser, löner och
profitkvoter men påverkade inte profitkvoten och därmed inte
heller räntan. Om däremot produktionen steg i förhållande till
penningmängden implicerade den stigande produktionen en växande
kapitalmängd och det skulle sänka både profitkvot och ränta.

Eftersom räntan bestäms av profitkvoten var det också enligt
Smith lönlöst att fixera ett räntemaximum, som är lägre än mark-
nadsräntan. Effekten skulle endast bli, att låntagaren tvingades
betala långivaren en riskpremie motsvarande straffsatsen för ocker
och överhuvud taget en utvidgning av ockerlån. Å andra sidan borde
räntemaximum inte ligga alltför högt över marknadsräntan, eftersom
kapitalet eljest skulle lånas ut till "slösare och spekulanter".

JORDRÄNTAN. 1 diskussionen av bytesvärdet hade Smith behandlat
jordräntan först som en av de tre delar i vilka värdet upplöser
sig och därefter som en av de tre delar, som bestämmer värdet. När
han i kapitlet om jordräntan särbehandlar denna komponent definie-
rar han först jordränta som "det pris som betalas för utnyttjandet
av jorden". Jordräntan utgörs av den del av produktvärdet som
återstår, sedan normal lön och profit betalats, och som jordägarna
tillskansar sig. Den kan visserligen variera i storlek, men den
"kan ändock betraktas som jordens naturliga pris".

Nu finner emellertid Smith, att jordägarna kräver jordränta
även för jord, som aldrig bearbetats eller som ens kan bearbetas.
Jordräntan är därför "naturligen ett monopolpris", som jordägarna
kan utkräva i kraft av sin jordegendom. Detta konstaterande
föranleder Smith att på nytt ändra sin uppfattning om förhållandet
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mellan jordräntan och värde. Det naturliga - eller "ordinära"-
priset sägs nu vara bestämt inte av lön, profit och jordränta utan
av endast lön och profit. Endast om det faktiska priset överstiger
det så bestämda naturliga priset, kommer mellanskillnaden att
utgöras av jordränta. Därav drar Smith slutsatsen:

Det bör därför observeras, att jordräntan ingår i
varuprisets sammansättning på ett annorlunda sätt än lön och
profit. Höga eller låga löner och profiter är orsaken till
höga eller låga priser; höga eller låga jordräntor är en
verkan därav. Det är på grund av att höga löner eller
profiter måste betalas för att föra en särskild vara till
marknaden som dess pris är högt eller lågt. Men det är på
grund av att dess pris är högt eller lågt . . . som den kan
betala en hög jordränta, en låg jordränta eller ingen
jordränta alls.

Det "annorlunda sätt" på vilket jordräntan ingår i priset är
alltså, att den överhuvud taget inte ingår i priset1 Enligt denna
nya uppfattning, som senare övertas av Ricardo, bestämmer lön och
profit priset, medan jordräntan bestäms av priset. Jordräntan
uppfattas här sålunda som ett rent överskott, en restpost.

Men vad bestämmer då det pris, som ger upphov till jordränta?
Smith svarar: "Huruvida priset är högre eller lägre (d.v.s. än lön
plus profit) beror på efterfrågan." Jordräntans existens förklaras
därför enligt Smith av att marknadens efterfrågepris är högre än
det pris, som betalar normal lön och profit.

Smith diskuterar därefter en rad olika fall, varvid han finner
att viss jord ger jordränta, annan jord ger jordränta ibland,
ibland inte. 1 det sammanhanget ger Smith uttryck för en uppfatt-
ning om jordräntan, som erinrar om fysiokraternas, nämligen att
jord har egenskapen att ge "en större kvantitet livsmedel än vad
som behövs för att föda den arbetskraft som krävs för att föra
dem till marknaden". Smith påpekar också differentialräntans två
grunder, nämligen variationerna i jordens bördighet och avståndet
till marknaden.

Om efterfrågan ökar, ökas också jordräntan. På lång sikt
tenderar därför jordräntan att växa. Jordägarna var sålunda enligt
Smith intresserade av ekonomiskt framåtskridande. På samma sätt
var det också med den lönarbetande klassen, eftersom ökad produk-
tion och kapitalbildning medför ökad efterfrågan på arbetskraft
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och därmed stigande löner. Kapitalisternas - köpmännens och
manufakturisternas - intressen däremot sammanfaller inte med
samhällets, eftersom profitkvoten sjunker med ökad kapitalbild-
ning. Visserligen var kapitalisterna angelägna om att ständigt
vidga marknaderna, men de var också tvingade att inskränka konkur-
rensen för att motverka den sjunkande profitkvoten. Kapitalister-
nas intressen stod därför delvis i motsättning till allmänheten.

Den benägenhet att ta jordägarklassens parti, som kommer till
uttryck i denna samhällssyn, var även den ett utslag av det
fysiokratiska inslaget i Smiths vetenskapliga tänkande.

LÖNER OCH LÖNESKILLNADER. 1 sin värdeteori hade Smith kommit
fram till att värdet bestäms av normal lön, profit och jordränta.
Vad bestämde då den normala lönen? Förklassikerna och fysiokrater-
na liksom merkantilistema hade utgått från som en självklarhet,
att lönen bestäms av levnadskostnadsminimum. Smith accepterar
denna löneteori. Men han bygger ut den med en rad olika delförkla-
ringar, som delvis kompletterar, delvis konkurrerar med varandra.
1 kapitel 8 om arbetslönen börjar han med att konstatera, att
lönen bara är en del av det värde, som arbetaren genom sitt arbete
tillför produkterna. Lönebildningen bestäms därför först och
främst av dragkampen mellan arbetarna och kapitalisterna om detta
värd:

Det som är de normala lönerna beror alltid på det
kontrakt som vanligen görs upp mellan dessa två parter,
vilkas intressen ingalunda är sammanfallande. Arbetarna
försöker få så mycket, mästarna att ge så litet som möjligt.
De förra är benägna att sammansluta sig för att höja, de
senare för att sänka arbetslönerna.

Eftersom kapitalisterna är färre än arbetarna, understöds av
lagstiftningen mot fackliga sammanslutningar och dessutom har
bättre ställt än arbetarna "är det emellertid inte svårt att
förutse vilken av de två parterna som i allmänhet drar det längsta
strået och kan påtvinga den andra parten sina villkor". Mästarna,
skriver han, "har alltid och överallt en slags tyst men ständig
och enhetlig överenskommelse att inte höja lönerna över dess
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faktiska nivå". Mästarna ingår ibland också särskilda överenskom-
melser för att sänka lönerna även under denna nivå.

Med detta hade Smith konstaterat, att lönenivån bestämdes av de
två klassernas ekonomiska och politiska styrka. Men innebar detta,
att lönen kunde fixeras på vilken nivå som helst inom ramen för
det sammanlagda förädlingsvärdet, d.v.s. lön, profit (och jordrän-
ta)? Nej det fanns en undre och en övre gräns inom denna ram. Den
undre gränsen var levnadskostnaderna för man, hustru och fyra
barn, eftersom hälften av barnen ansågs dö före vuxen ålder: en
sådan familj skulle alltså jämt reproducera sig själv. Det fanns
enligt Smith en tendens för lönerna att gravitera mot levnadskost-
nadsminimum, beroende på att en stigande reallön gjorde det
möjligt föl- ett ökat antal barn inom arbetarklassen att nå vuxen
ålder och därigenom långsiktigt öka utbudet av arbetskraft, vilket
förr eller senare måste pressa ned lönenivån. Men Smith tolkade
denna lagbundenhet endast som en tendens, som motverkades av andra
krafter. För det första var det ett tämligen säkert fastställt
empiriskt faktum, att reallönen stigit under 1700-talet  till följd
av sjunkande priser på spannmål, potatis, rovor, morötter, kål och
andra trädgårdsprodukter liksom på textilier, metallverktyg och
hushållsartiklar. Den stigande reallönen höjde i sin tur arbetar-
nas produktivitet, vilket ökade produkten av b1.a. livsmedel
ytterligare. För det andra kunde en stigande realinkomst sänka
nativiteten, i varje fall i de högre klasserna: "En halvsvulten
kvinna i Högländerna föder ofta mer än tjugo barn, medan en
välfödd fin dam ofta inte kan föda ett enda barn och vanligen inte
mer än två eller tre." Som allmän regel gällde dock, att lev-
nadskostnadsminimum utgjorde lönens undre gräns.

Någon övre gräns fastställde Smith faktiskt inte. Han konstate-
rade endast, att efterfrågan på arbetskraft kunde höja lönen över
levnadskostnadsminimum. Men vad bestämde då efterfrågan på ar-
betskraft? Enligt Smith "de fonder som är avsedda för lönebetal-
ningar" eller vad som under 1800-talet skulle komma att kallas
lönefonden. Denna i sin tur bestämdes av det överskott kapitalis-
ten eller jordägaren hade kvar sedan han bestridit utgifterna för
sin egen konsumtion. När detta överskott ökade, ökades företagar-
nas efterfrågan på arbete "för att göra en profit genom deras
arbete". Efterfrågan på arbetskraft bestämdes därför av den del av
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profiten, som kapitalisterna investerade. Men det var inte profi-
tens absoluta storlek utan dess ökningstakt, som därvid var
avgörande. Det var följaktligen inte i de rikaste länderna utan i
de länder "som snabbast växer sig rika, som arbetslönerna är
högst". Längre sträcker sig inte Smiths analys. Snabbt växande
profiter skulle ju enligt Smith också leda till snabb kapitalacku-
mulation och därmed också till sjunkande profitkvoter, vilket förr
eller senare även måste sänka profiternas tillväxttakt. Han har
ingenting att säga om detta, lika litet som han förklarar hur
stigande profiter kunde undgå att sänka lönerna, om man - som han
själv gör i början av sin löneteori - utgår från att förädlings-
värdet består av lön och profit och att dessa två komponenter
därför står i omvänt proportionellt förhållande. Om han - som
Ricardo senare gjorde - konsekvent hållit fast vid den utgångs-
punkten hade han inte heller kunnat dra slutsatsen, att stigande
löner orsakar stigande priser (i stället för sjunkande profiter).

Löner skulle, om inga hinder förelåg, tendera att bli lika höga
i olika yrken. Detta förhindras emellertid av den merkantilistiska
näringsregleringen, som inskränkte eller ökade konkurrensen inom
vissa yrken och dessutom hindrade arbetskraftens fria rörlighet.
En enhetlig lönenivå förhindrades också av att olika yrken hade
olika karaktär. Fem faktorer orsakar därvid löneskillnader. För
det första arbetet karaktär. Ju hårdare, farligare eller smut-
sigare ett yrke är, desto högre är lönen. En skräddargesäll tjänar
mer än en vävargesäll och en smedgesäll mer än en vävargesäll.
Slaktare och bödlar är särskilt väl avlönade. För det andra
påverkas lönen också av utbildningskostnaderna. Ju högre dessa är,
desto högre blir lönen. För det tredje inverkar också sysselsätt-
ningens varaktighet under året. En murare får inget under vintern
och han måste därför ta ut en proportionellt högre lön under
sommarhalvåret. För det fjärde varierar lönen också med graden av
ansvar. En juvelerare, som ansvarar för stora värden, betalas
därför högre än många yrkesarbetare. På samma sätt med läkare och
advokater, som ansvarar för liv respektive egendom. För det femte
och sista spelar också avanceringsmöjligheterna inom ett yrke en
viss roll, nämligen för begynnelselönen.

Till denna teori om löneskillnadernas orsaker har den senare
vetenskapliga utveckling tillfogat intet eller litet.
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NATIONALINKOMST. Adam Smith hade definierat varuvärdet som
summan av lön, profit och jordränta. 1 överensstämmelse därmed
definierade han också nationalprodukten som summan av alla löner,
profiter och jordräntor:

Liksom bytesvärdet av varje enskild vara för sig upp-
löser sig i den ena eller den andra eller i alla dessa tre
delar, måste bytesvärdet av alla de varor, som utgör hela
den årliga produkten av arbetet i varje land, upplösa sig i
samma tre delar och fördelas bland landets olika invånare
antingen som arbetslöner, kapitalprofiter eller jordräntor.
Summan av vad som årliaen antinaen samlas eller oroduceras
av arbetet i varje samhälle eller, vilket är samma-sak, dess
hela pris, fördelas på detta sätt ursprungligen bland dessa
olika medlemmar.

Enligt denna uppfattning skulle allts& "summan av vad som
årligen antingen samlas eller produceras" under ett år eller
bruttonationalprodukten vara lika med nationalinkomsten. Men detta
kan uppenbarligen inte vara riktigt, eftersom nationalinkomsten är
lika med nettonationalprodukten eller det under ett år nyskapade
produktionsvärdet (och som upplöser sig i löner, profiter och
jordräntor).

Denna felaktiga teori, som endast få av de klassiska ekonomerna
genomskådade (Storch, Ramsay), härrörde från Smiths värdeteori,
enligt vilken varuvärdet kunde upplösas i endast lön och mervärde
(profit plus jordränta). Men i varuvärdet ingår också värdet av
förslitna verktyg, maskiner och förbrukade råvaror, d.v.s. kapi-
talkonsumtionen. Smith insåg detta men han trodde, att också
denna del av varuvärdet kunde upplösas i lön, profit och jordrän-
ta:

1 till exempel spannmålens pris betalar en del jord-
ägarens jordränta, en annan del betalar lönerna eller
uppehället för arbetarna och dragdjuren, och den tredje
betalar jordbrukarens orofit. Dessa tre delar tvcks antinaen
direkt eller indirekt utgöra spannmålens hel‘a pris. Gan
skulle kanske kunna tro, att en fjärde del är nödvändia för
att ersätta jordbrukarens kapital eller för att kompensera
förslitningen av hans dragdjur och andra jordbruksredskap.
Men man måste beakta, att priset på varje jordbruksredskap,
som t.ex. en arbetshäst, själv består av samma tre delar:
jordräntan på den jord som han uppfötts på, arbetet för att
sköta och föda upp honom, och profiterna till den jordbru-
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kare sam investerar både jordräntan för denna jord och
lönerna för detta arbete.

Bortsett från att kostnaderna för dragdjurens underhåll inte
ingår i nationalinkomsten (lika litet som dragdjuren utgör en del
av nationen!), var detta inget svar på den fråga Smith ställde
sig. För det första måste ju även "den fjärde delen" i sin tur
förutom de tre delarna innehålla en fjärde del O.S.V. i en oändlig
regress bakåt i produktionskedjan, varigenom problemet inte löses
utan endast förskjuts. För det andra visar också detta resultat
vari felet i Smiths resonemang ligger. Produktionsvärdet under ett
år är lika med det totala värdet av det som producerats under en
viss bestämd period. Det består dels av det under perioden nypro-
ducerade värdet (nettovärdet eller nationalinkomsten), dels av den
del av värdet som består av förbrukade råvaror och förslitet
kapital och som föreligger redan vid periodens början och som
senare Ramsay och Marx kallade konstant kapital.

Nu inser så småningom Smith själv, att hans lösning var defekt.
När han återkommer till problemet i bok II, kapitel 2, upprepar
han först den ovan refererade oriktiga uppfattningen men övergår
därefter till att göra en distinktion mellan bruttoinkomst (gross
revenue) och nettoinkomst (net revenue):

Bruksinkomsten för alla invånarna i ett stort land
omfattar hela den årlisa produkten av deras iord och arbete.
nettoinkomsten det som återstår för dem efter det att de
dragit ifrån kostnaden för att vidmakthålla först deras
fasta och därefter deras cirkulerande kapital.

Men efter detta riktiga konstaterande invecklar han sig på nytt
i motsägelser. Efter att först ha funnit att kostnaderna för att
vidmakthålla det fasta kapitalet måste uteslutas från samhällets
nettoinkomst - men uppenbarligen inte från bruttoinkomsten-
skriver han efter ytterligare ett par sidor, att detta kapital
"inte utgör någon del av vare sig bruttoinkomsten eller nettoin-
komsten". Grundorsaken till dessa motsägelser var Smiths felaktiga
värdeteori.
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PENNINGTEORI. Även pb penningteorins område gjorde Smith
banbrytande insatser. Penningen uppstår enligt Smith som ett
resultat av varuproduktionens utveckling och han visar hur ädel-
metallerna guld och silver genom en lång utveckling slutligen
etablerar sig som allmänt erkända värdemätare och bytesmedel.
Varornas värde uttryckt i pengar kallar Smith varornas "nominella
pris". Detta pris bestäms av bytesförhållandet mellan varor och
pengar. Även penningen, som består av guld och silver, är en vara
och liksom alla andra varors värde bestäms den av den mängd
arbete, som den kan köpa eller förfoga över. "Man måste alltid
erinra sig, att arbete och inte någon särskild vara eller kombina-
tion av varor är den verkliga mätaren på både silvrets och alla
andra varors värde." Följaktligen kan även penningens liksom
varornas värde variera. På grund av den inkonsekventa värdeteori
Smith tillämpar, är han visserligen även på denna punkt oförmögen
att fullfölja analysen motsägelsefritt. Hans grundläggande stånd-
punkt är dock, att "det är dyrt som är svårt att förvärva eller
som kostar mycket arbete och det är billigt som är lätt att
förvärva eller som kostar mycket lite pengar". Tillämpat på
penningteorins område innebar detta, att penningvärdet bestäms av
den arbetstid, som krävs för att producera penningvarorna guld och
silver. Därför sjönk penningvärdet - och steg den allmänna pris-
nivån på varorna - under 1500-talet, när de rikt givande ameri-
kanska gruvorna upptäcktes. "Eftersom det kostade mindre arbete
att föra dessa metaller från gruvorna till marknaden, så kunde de
när de förts dit köpa eller förfoga över mindre arbete." En given
mängd guld och silver från dessa mer rikt givande gruvor gick i
utbyte mot en mindre mängd varor än tidigare, d.v.s. penningvärdet
hade sjunkit i förhållande till varuvärdet, vilket fick en allmän
varuprisstegring till resultat.

Smith bröt sålunda med den merkantilistiska kvantitetsteorin,
enligt vilken den allmänna prisnivån bestäms av penningmängden och
dess variationer. En ökad ädelmetallmängd medför visserligen, att
"lika kvantiteter metall måste utbytas mot mindre kvantiteter
varor". Men detta sker endast "såvida ökningen av ädelmetallmäng-
den i ett land orsakas av gruvornas ökade produktivitet". Ädel-
metallmängden kunde också öka av en annan orsak, nämligen på grund
av "folkets ökade välstånd, den ökade produkten av dess årliga
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arbete", och en sådan förändring av ädelmetallmängden påverkade
inte penningvärdet. Detta var också Smiths grundläggande stånd-
punkt i fråga om förhållandet mellan penningmängd och varumängd.
Penningmängden var en funktion av produktionsvärdet och dess
förändringar. "Den penningmängd som därför årligen kan användas i
ett land bestäms av värdet av de konsumtionsvaror som årligen
cirkulerar." Denna uppfattning var en konsekvent tillämpning av
arbetsvärdeläran på penningteorins område. Om nationalproduktens
värde kunde beräknas till t.ex. 1 miljon arbetstimmar och 1 ton
guld krävde 100 000 timmar för sin framställning, behövdes 10 ton
guld utmyntat i mynt av olika valörer för att vid given om-
loppshastighet cirkulera hela nationalprodukten. Smith själv utför
inte denna uppfattning, men det var otvivelaktigt innebörden av
den:

Penningmängden i varje land måste naturligen öka i takt
med att värdet av den årliga produkten ökar. Om värdet av de
konsumtionsvaror som årligen cirkulerar inom landet är
större, krävs en större penningmängd för att cirkulera dem.
En del av den ökade orodukten kommer därför att naturliaen
användas till att köpa det tillskott av guld och silver som
är nödvändigt för att cirkulera återstoden. ökninaen av
dessa metaller kommer i det fallet att vara följden a;, inte
orsaken till den allmänna ökningen av välståndet.

Införandet av papperspengar förändrar inte i princip detta
förhållande. "Hela mängden papperspengar av olika slag, som kan
cirkulera i ett land, kan aldrig överstiga värdet av det guld och
silver, som den ersätter eller som skulle cirkulera där, om det
inte fanns några papperspengar." Den cirkulerande sedelvolymen
bestämdes sålunda även den ytterst av det produktionsvärde, som
skulle omsättas. Om bankerna satte en större sedelvolym i cirkula-
tion, skulle kapitalisterna vilja lösa in mot guld eller silver
den del av sedelvolymen, som inte behövdes för varuomsättningen.
Endast om bankernas utlåning gick till spekulativa företag utan
realsäkerhet eller till växelryttare, som drog växlar på varandra,
kunde den cirkulerande sedelvolymen överstiga rörelsens behov. Men
i sådana fall återställdes det lagbundna sammanhanget genom de
penning- och bankkriser, som följde på spekulationen. Denna
uppfattning om förhållandet mellan nationalinkomst och cirkule-
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rande penningmängd vidareutvecklades under lEOO-talet av
Fullarton, Tooke, Wilson och andra företrädare för den s.k.
banking  principle.

KAPITALACKUMULATION. 1 inledningen till "Wealth of Nations"
hade Smith förklarat, att välståndsskapandet var en funktion av
arbetarnas yrkesskicklighet och proportionen mellan produktivt och
improduktivt sysselsatta. Yrkesskickligheten bestämdes först och
främst av graden av arbetsfördelning och den i sin tur av markna-
dens omfång. Men i verkets andra del, "Om kapitalets natur,
ackumulation och användning", förklarar Smith, att arbetsfördel-
ning också förutsätter tillgång på kapital och att tillgång på
kapital omvänt möjliggör ökad arbetsfördelning:

Liksom kapitalackumulation är nödvändig för att åstad-
komma denna stora förbättring av arbetets produktivkrafter,
sd leder denna ackumulation naturligen till denna förbätt-
ring.

Ännu viktigare för produktivitetsökningen var kapitalackumula-
tionen, när det gällde den andra huvudfaktorn: proportionen mellan
produktivt och improduktivt sysselsatta:

Vi kommer att se att antalet nyttiga och produktiva
arbetare alltid står i proportion till den kapitalmängd, som
används för att sätta dem i arbete och till det särskilda
sätt på vilket den används.

Kapitalackumulationen var sålunda en strategisk faktor i det
kapitalistiska rikedomsskapandet. Smith börjar sin analys av
kapitalet med att diskutera kapitalbegreppet. Efter att ha defi-
nierat kapital som tillgångar (stock), som "ger inkomst eller
profit till deras ägare (employer), urskiljer Smith i anslutning
till Quesnay's distinktion mellan "avances primitives" och "avan-
tes annuelles" två olika kapitalformer: fast kapital och rörligt
kapital, två begrepp som sedan dess vunnit burskap i den ekonomis-
ka vetenskapen. Men genom att Smith inte hade någon klar uppfatt-
ning om sammanhanget mellan varukapital, produktivt kapital och
penningkapital och inte heller upptäckte den för arbetsteorin
grundläggande skillnaden mellan lönekapital och övrigt kapital
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(Marx' variabelt respektive konstant kapital), blev hans fram-
ställning av kapitalbegreppen fast respektive rörligt kapital
motsägelsefull och förvirrad. Det viktiga i Smiths analys är
emellertid, att han framhäver det fasta kapitalets roll i det
ekonomiska framåtskridandet: investeringar i fast kapital syftar
till "att öka arbetets produktivkrafter":

1 manufakturer kommer ett oförändrat antal arbetare med
hjälp av det bästa maskineriet att producera en mycket
större varukvantitet än om de är utrustade med mer ofullkom-
liga arbetsredskap.

Investeringar i fast kapital gav därför alltid "stor profit"
och ökade den årliga produkten med ett värde, som översteg kostna-
derna för att producera det fasta kapitalet. När maskiner infördes
i en näringsgren minskade arbetskraftsbehovet och den inbesparade
arbetskraften kunde användas för att utvidga produktionen.

Kapitalackumulationen ökade sålunda arbetsproduktiviteten och
därmed nationalprodukten. Men vid given arbetsproduktivitet kunde
kapitalackumulationen öka nationalprodukten även på ett annat
sätt, nämligen genom att förändra proportionen mellan produktivt
och improduktivt sysselsatta:

Både produktiva och improduktiva arbetare och de som
inte arbetar alls lever alla i lika mån på den årliga
produkten av landets jord och arbete. Hur stor denna produkt
än må vara kan den inte vara obegränsad utan måste ha vissa
gränser. Allteftersom följaktligen en mindre eller större
proportion av produkten ett givet år används för att syssel-
sätta improduktiva arbetare, desto mer i den ena och desto
mindre i det andra fallet kommer att återstå för de produk-
tiva, och följande års produkt kommer till följd härav att
bli större eller mindre. Om vi undantar jordens spontana
produktion är hela den årliga produkten ett resultat av det
produktiva arbetet.

Precis som ett givet antal arbetares produktivitet kunde ökas
endast genom "ett tillägg eller en förbättring av de maskiner och
verktyg, som underlättar eller avkortar arbetet", d.v.s. genom
"ett tillskott av kapital", på precis samma sätt medförde 10 en
ökning av kapitalet eller av de fonder som ska underhålla" ar-
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betarna en ökad möjlighet att sysselsätta antalet produktiva
arbetare.

Denna aspekt av kapitalackumulationen lade Smith så stor vikt
vid att han rentav betitlade det viktiga kapitel 3 i andra delen:
"Om kapitalets ackumulation eller om produktivt och improduktivt
arbete." Vad var då produktivt respektive improduktivt arbete? För
merkantilistema  var produktivt arbete sådant arbete, som gav ett
land ökade vinster i pengar på andra länders bekostnad (profit
upon alienation) och de hade varit vagt medvetna om den mekanism,
som åstadkom detta resultat: ädelmetallinflöde - prisstegring-
eftersläpande löner - stigande vinster för köpmän och manufak-
turägare. För fysiokraterna var som bekant produktivt arbete det
arbete, som i (det kapitalistiskt bedrivna) jordbruket fram-
bringade ett fysiskt nettoöverskott. Som vi strax skall se,
lyckades inte Smith helt befria sig från det fysiokratiska in-
flytandet på denna punkt. Men i princip definierade han det
produktiva arbetet med utgångspunkt från kapitalistisk produktion
överhuvud taget och generaliserade därmed fysiokraternas produk-
tivitetsbegrepp. Produktivt arbete var enligt Smith det arbete,
som överhuvud taget ökar det bearbetade materialets värde med
värdet inte bara av arbetarens "underhåll" utan också värdet av
"mästarens profit":

Ehuru manufakturarbetaren erhåller sin lön av mästaren
utgör denna i verkligheten ingen kostnad för den sistnämnde,
emedan värdet av lönen vanligen återställs jämte en profit i
det förökade värdet hos det föremål som manufakturarbetarens
arbete läggs ned på.

D.V.S. produktivt arbete var enligt Smith arbete, som byts mot
kapital och rikedom skapas genom utvidgning av kapitalförhållan-
det. "En man blir rik genom att anställa en mångfald manufakturar-
betare; han blir fattig genom att hålla en mångfald tjänstefolk."

Ju mer den kapitalistiskt bedrivna produktionen utvecklas,
desto mer ökar följaktligen också produktionen av varor jämfört
med personliga (immateriella) tjänster. Ur den synpunkten kunde
det produktiva arbetet också sägas vara det arbete, som "fixeras
och förverkligas i ett särskilt föremål eller en säljbar vara".
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Improduktivt arbete var tvärtom arbete, som byts mot reveny
(revenue), d.v.s. den del av kapitalisternas profiter och jord-
ägarnas jordräntor som inte används till produktiv konsumtion-
konsumtion av arbetskraft för vinst - utan till personlig konsum-
tion i form av tjänster. Ur den synpunkten blev en man fattig
'*genom att hålla en mångfald tjänstefolk", ty tjänstefolkets
arbete producerade inte någon vinst och det var i praktiken
liktydigt med att det "inte fixeras och förverkligas i något
särskilt föremål eller en säljbar vara". Tjänarens tjänster
"förgår vanligen i samma ögonblick som de presteras och lämnar
sällan något spår eller värde efter sig för vilket en lika stor
tjänst senare kan erhållas".

Vilka var då improduktiva? Den kvantitativt mest betydelsefulla
gruppen var aristokratins, jordägarnas och storköpmännens tjänste-
folk. Men i den improduktiva kategorin inkluderade Smith också
kungamakt, armé, flotta, statlig byråkrati liksom "några av såväl
de mest upphöjda och betydelsefulla som de mest frivola yrken:
präster, advokater, läkare, litteratörer, skådespelare, opera-
sångare, dansörer etc." Det gemensamma för dem alla var, att de
"producerar inte någonting som efteråt kan köpa eller leverera en
motsvarande kvantitet arbete". De levde på "en del av den årliga
produkten av andra människors flit". Smith siktade framför allt in
sig på de stora jordägarna, som höll "en stor mängd tjänare och en
mångfald hästar och hundar", och på kungamakten och ministrarna:
de sistnämnda var "utan undantag de största slösarna i samhället".
Stora nationer kunde ibland ruineras av en alltför stor statsap-
parat och krigsmaskin, ett stort kungahov och en mäktig kyrka:

Sådana människor producerar själv ingenting utan lever
alla på produkten av andra människors arbete. När de därför
ökar alltför mycket i antal kan de konsumera en så stor del
av den årliga produkten, att det inte återstår tillräckligt
för att underhålla de produktiva arbetare, som nästa år
skall reproducera den årliga produkten.

De samhällsskikt som Smith åsyftade utgjorde en betydande del
av befolkningen och konsumerade en stor del av nationalprodukten,
kanske mellan 20 och 30 procent. Smiths analys av det improduktiva
arbetet återspeglade därför ett viktigt problem. Aristokratin,
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jordägarna och de parasitära yrken och skikt, som flockade sig
kring dem, utgjorde ett hinder för det kapitalistiska framåtskri-
dandet. De levde på andra människors flit och arbete och måste
därför reduceras för att möjliggöra ökad produktion - vare sig de
tillhörde kungahovet, kyrkan och den höga byråkratin eller skåde-
spelarnas, litteratörernas och dansörernas föraktade klass. Smiths
djärva språk återspeglar kritiken från "den ännu revolutionära
bourgeoisin, som ännu inte underkastat sig hela samhället, staten
O.S.V." (Marx)

För att utöka de produktiva arbetarnas antal krävdes att
kapitalister och jordägare sparade en större andel av sina profi-
ter och jordräntor, ty sparandet användes antingen till att öka
kapitalet i egen besittning eller ställdes till andras disposition
och i båda fallen användes tillskottet till den produktiva syssel-
sättningen. Smith definierade sålunda kapital som den del av
mervärdet, som de industriella eller jordbrukande kapitalisterna
använde till att köpa arbetskraft, som var i stånd att producera
ytterligare mervärde. Kapitalackumulation var sålunda i grund och
botten ingenting annat än kapitalisering av mervärde (profiter och
jordräntor). Den styrdes ytterst av kapitalisternas och jordägar-
nas sparbenägenhet och sparbenägenheten bestämde i sin tur fördel-
ningen av mervärde på kapital respektive personlig konsumtion
(reveny). Den slutsats Smith drar därav skulle kunna sägas vara
signaturen för hela "Wealth of Nations":

Fördelningen mellan kapital och reveny tycks därför
överallt reglera fördelningen mellan flit och lättja.
Överallt där kapitalet härskar, härskar fliten: där revenyn
härskar, härskar lättjan. Därför tenderar naturligen varje
ökning eller minskning av kapitalet att öka eller minska
flitens reella omfattning, antalet produktiva arbetare och
följaktligen bytesvärdet av landets jord och arbete, alla
dess invånares verkliga välstånd och inkomst.

VÄLSTÅNDSSTEGRINGENS HISTORISKA UTVECKLING. Tredje delen av
"Wealth of Nations" betitlad "Om den olikartade välståndssteg-
ringen i olika nationer" omfattar endast en tjugofemtedel av det
stora verket och är egentligen en introduktion till den följande
fjärde delen. 1 anslutning till dem skotska historiska skolans
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allmänna samhällsteori framhöver Smith,att den ekonomisk-historis-
ka utvecklingen naturligen fortskrider från jordbruk till hantverk
och slutligen till utrikeshandel som ledande ekonomisk sektor.
Jordbrukets överskottsprodukt "utgör underhållet för staden, som
därför kan växa endast med tillväxten av denna överskottsprodukt".
Omvänt kan städerna växa "endast i proportion till tillväxten av
landsbygdens efterfrågan på bearbetade produkter". Men grundvalen
för städernas och därmed hantverkets och manufakturernas tillväxt
är dock jordbrukets överskottsprodukt. När jordbrukets, hantver-
kets och manufakturernas utveckling fortskridit tillräckligt
långt, börjar också utrikeshandeln att växa i betydelse.

Denna naturliga ordningsföljd mellan näringsgrenarnas uppkomst
och utveckling omöjliggjordes eller hämmades i Europa på grund av
feodalsystemets förtryck av bönderna och av den mot jordbruket
riktade merkantilistiska regleringspolitiken, främst förbuden mot
spannmålsexport och hindren för den inrikes spannmålshandeln.
Städernas borgare däremot lyckades erövra vissa fri- och rät-
tigheter, ackumulerade kapital, utvecklade utrikeshandeln och
stimulerade därmed också tillväxten av manufakturer sammanlänkade
med och inriktade på utrikeshandel. Först när städernas utrikes-
handel och manufakturer nått en viss utveckling, erhöll jordbruket
en impuls till utveckling: genom de marknader som städerna erbjöd,
genom storköpmännens investeringar i jordegendom och genom den
"ordning och goda styrelse och därmed individuella frihet och
säkerhet", som handel och manufakturväsen bidrog till att utveckla
ps landsbygden. "Vad de feodala institutionernas ständiga våld
aldrig kunde åstadkomma, åvägabragtes av utrikeshandelns och
manufakturernas tysta och omärkliga verksamhet." Till följd därav
blev i större delen av Europa städernas handel och manufakturer
inte ett resultat av utan en orsak till jordbrukets utveckling och
framåtskridande.

KRITIKEN AV MERKANTILISMEN. Nu hade emellertid inte heller
handel och manufakturer kunnat utvecklas på det för välståndssteg-
ringen gynnsammaste sättet i Europa. Orsaken var "det merkantila
systemet", som Smith därefter övergick till att behandla i verkets
fjärde del, “Om den politiska ekonomins system" och som upptar en
fjärdedel av hela "Wealth of Nations".
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Kärnpunkten i Smith's kritik av merkantilismen var, att detta
ekonomisk-politiska system hämmade det kapitalistiska framåtskri-
dandet och att därvid "monopol av det ena eller andra slaget
faktiskt tycks vara merkantilsystemets enda drivkraft". 1 de
första delarna av verket hade Smith teoretiskt försökt visa det
ekonomiska framåtskridandets väsen: maximering av nationalinkoms-
tens årliga tillväxttakt. Han förklarade nu uttryckligen:

av

Med fördel eller vinst förstår jag inte ökningen av
guldets eller silvrets kvantitet utan av bytesvärdet av den
årliga produkten av landets jord och arbete eller ökningen
av dess invånares årliga inkomst.

Detta åstadkoms genom maximering av arbetsproduktiviteten och
antalet produktiva arbetare. Arbetsproduktiviteten var en

funktion av arbetsfördelningen och arbetsfördelningen en funktion
av marknadens omfång. Arbetsproduktiviteten bestämdes dessutom av
tillgången på kapital. De produktiva arbetarnas antal bestämdes av
hur kapitalisterna och jordägarna fördelade sina profiter och
jordräntor på å ena sidan kapital och å andra sidan reveny, vilket
i sin tur bestämdes av deras sparbenägenhet. Ju större andel av
inkomsten de sparade, desto mer kunde de ackumulera och desto fler
produktiva arbetare kunde anställas. Såväl arbetsproduktivitet som
antalet produktiva arbetare bestämdes därför av kapitalackumula-
tionen. Välståndsstegringens två yttersta hävstänger var sålunda
marknadens och kapitalackumulationens tillväxt. Smiths kritik av
merkantilismen går just ut på att den hindrade utvidgningen av
marknaden och hämmade kapitalackumulationen.

Denna kritik består först och främst i en konkret analys av hur
den merkantilistiska näringspolitiken verkade. Men i denna analys
stödde sig Smith på vissa grundläggande antaganden om hur det
dåtida ekonomiska samhället var uppbyggt och hur det fungerade:

(1) Varje individ strävar att maximera sin inkomst, d.v.s.
profit och jordränta men också lön. "Varje individ bemödar sig
ständigt att finna den gynnsammaste användningen av det kapital
som han kan disponera över."

(2) Varje individ kan på grund av sin kännedom om de förhållan-
den, som betingar hans handlande genomföra en sådan maximering av
inkomsten bättre än staten. "Varje individ kan uppenbarligen i sin
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lokala situation göra mycket bättre bedömningar än vad någon
statsman eller lagstiftare kan göra åt honom."

(3) Individernas strävan att maximera sina enskilda inkomster
leder till att hela samhällets sammanlagda inkomst, d.v.s. na-
tionalinkomsten, maximeras. "Vanligtvis varken avser han att
befrämja de gemensamma intressena eller är medveten om i vilken
grad han gör det . . . han är inriktad endast på sin egen säkerhet;
och genom att leda industrin på ett sådant sätt att produktens
värde blir så stort som möjligt, är han inriktad endast på sin
egen vinning. Och han är i detta liksom i många andra fall liksom
ledd av en osynlig hand till att befrämja ett mål som han aldrig
avsett."

Av dessa tre grundläggande antaganden följde en viktig slut-
sats. Om endast de enskilda individernas individuella maximering
av sina respektive inkomster leder till maximering av nationalin-
komsten, måste nödvändigtvis statliga ingripanden i form av
tullskydd, subsidier eller monopolrättigheter medföra att natio-
nalinkomsten blir mindre. Statliga ingripanden är då ett bevis för
att företaget eller näringsgrenen inte skulle ha utövats, "om både
kapitalet och fliten lämnats att finna sin naturliga sysselsätt-
ning", vilken enligt antagandet maximerar inkomsten. "Att ge
monopol på hemmamarknaden åt den inhemska industrins produktion i
något särskilt hantverk eller någon särskild manufaktur innebär i
viss utsträckning att instruera privata människor hur de ska
använda sitt kapital och måste nästan alltid vara antingen onödigt
eller skadligt." Visserligen kan avsaknaden av privilegier leda
till produktions- och inkomstbortfall i den enskilda näringsgrenen
eller t.0.m. i det enskilda landet men inte i samhället eller
världen som helhet.

Smiths grundläggande antaganden var naturligtvis inte allmän-
giltiga. Individernas strävan att maximera sina respektive in-
komster står ofta i motsättning till varandra, vilket Smith själv
underströk i sin framställning av arbetarnas och kapitalisternas
inbördes kamp om fördelningen av nettoprodukten och som logiskt
följde ur hans mervärdeteori. Detta gäller även om vi som Smith i
huvudsak inskränker oss till den kapitalistiska klassen av in-
divider. Av det följer, att individernas strävan inte behöver leda
till och faktiskt inte heller leder till avsett resultat. Av b1.a.
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det skälet har också statsmakten potentiellt större förmåga än de
enskilda individerna var för sig att åstadkomma en maximering av
samtliga individers inkomster. (Huruvida denna potentiella förmåga
utnyttjas eller inte är en empirisk fråga. Smith utgick från den
statsmakt, som härskade i det samtida England och att den var
oförmögen till en sbdan prestation tog Smith med rätta för givet.)
Därmed faller också det tredje grundantagandet som allmängiltig
princip. Om var och en enbart fullföljer sina privatintressen kan
naturligtvis slutresultatet lika gärna bli allmän ofärd som allmän
välfärd. Vad Smith emellertid hade i tankarna var ett privatin-
tresse, som redan börjat utvecklas till ett samhällsintresse,
nämligen den kapitalistiska klassen och dess strävanden.

Smith uppfattade sålunda samhällsutvecklingen som en statistisk
massprocess, i vilken de allmänna lagbundenheterna kunde för-
verkligas endast genom och som ett resultat av individernas
enskilda strävanden och målsättningar, men i vilken samtidigt
existensen av en särskild klass av individer kunde ge dessa
strävanden en gemensam social karaktär. Det kunde inte vara
annorlunda i ett samhälle grundat på privategendomen. "Den osyn-
liga handen" var ur den synpunkten ingenting annat än en samman-
fattning av de ekonomiska lagar för den frambrytande kapitalismen,
som han utvecklat i de tidigare delarna av sitt verk.

Smiths grundläggande antaganden om den fria konkurrensens
nödvändighet och nytta baserades såtillvida på iakttagelser av
faktiska förhållanden i det dåtida England. Hans kritik av merkan-
tilismen är också väsentligen konkret. Han sammanfattade merkan-
tilismens innebörd i följande punkter:

1. Välstånd består av guld och silver.
2. Guld och silver erhålls via utrikeshandeln genom en positiv

handelsbalans.
3. Den ekonomiska politikens mål är därför att hämma import

och befrämja export. Importrestriktionerna utgörs av höga tullar
på eller förbud mot import av varor, som kan produceras i hemlan-
det eller varor, som importeras från länder i förhållande till
vilka handelsbalansen är negativ. Exporten befrämjas med hjälp av
befrielser från exporttullar och exportavgifter, exportpremier,
fördelaktiga handelsfördrag och upprättande av kolonier.
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Tillämpningen av dessa principer syftade till att öka välstån-
det. Med utgångspunkt från sina grundläggande antaganden om den
fria konkurrensens förmåga att maximera nationalinkomsten och en
konkret analys av de merkantilistiska principernas tillämpning
fann Smith emellertid, att verkan i regel blev den motsatta. Hans
argument var därvid följande:

1. Välstånd består inte av pengar "utan av vad pengar kan
köpa". Pengar är värdemätare och bytesmedel och utgör endast en
liten del av nationalförmögenheten (Smith förutsatte metallisk
valuta). Penningmängden i ett land bestäms dessutom av nationalin-
komstens volym och dess förändringar. Om nationalinkomsten ökar
och kräver en större penningmängd för sin cirkulation, kan en del
av nationalinkomsten användas till att importera pengar. Inte ens
krigföring kräver ackumulation av guld och silver ty "flottan och
armén vidmakthålls inte med guld och silver utan med konsumtions-
varor".

2. Eftersom överskott på guld och silver inte var något efter-
strävansvärt mål i sig, var inte heller medlet för att uppnå
målet, d.v.s. den positiva handelsbalansen det. Ett permanent
exportöverskott innebar tvärtom, att ett land kontinuerligt
avhände sig reala tillgångar. Utrikeshandelns värde ligger enligt
Smith däri, att exporten för ut överskottsprodukter, medan impor-
ten för in produkter, som det råder brist på, d.v.s. utrikeshan-
deln är en jämviktsskapande mekanism länderna emellan. Utrikeshan-
deln vidgar dessutom marknaden och möjliggör därmed ökad arbets-
fördelning och ökad produktivitet, varigenom nationalinkomst och
välstånd stiger. Den effekten hade t.ex. upptäckten av Amerika och
Indien haft. Den avgörande balansen för välståndsskapandet är
således i sista hand inte balansen mellan export och import utan
mellan produktion och konsumtion. Om den balansen är positiv är
kapitalbildning och därmed välståndsstegring möjlig. Balansen
mellan produktion och konsumtion kan emellertid vara positiv
samtidigt som handelsbalansen är negativ, som t.ex. i de snabbt
framåtskridande nordamerikanska kolonierna. Ett enskilt land kan
t.0.m. helt sakna utrikeshandel, samtidigt som balansen mellan
produktion och konsumtion är positiv. För världen som helhet var
handelsbalansdoktrinen fullständigt irrelevant.
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3. Eftersom handelsbalansdoktrinen som helhet var förfelad, var
även de specifika medlen för att uppnå en positiv handelsbalans
förfelade. Vad först beträffar restriktionerna mot import av
varor, som kan produceras i det egna landet, kunde dessa visser-
ligen leda till ökad sysselsättning, produktion och användning av
kapital i den inhemska näringsgren, som skyddades - men med given
tillgång på arbetskraft och kapital endast på bekostnad av andra
näringsgrenar. Om en vara kan importeras lika billigt, som den kan
produceras i det egna landet, är importrestriktioner meningslösa.
Om varan kan importeras billigare, är restriktioner skadliga:

Om ett annat land kan förse oss med en vara billigare
än vi själva kan framställa den, är det bättre att köpa den
med en del av produkterna av vår egen industri inriktad på
ett område där vi har någon fördel . . .

Mycket goda vindruvor kan odlas i Skottland med hjälp
av växthus, drivhus och drivhusväggar och mycket gott vin
kan framställas av dem till en kostnad som är trettio gånger
högre än kostnaden för lika gott importerat vin. Men skulle
det vara förnuftigt att i lag förbjuda import av alla
utländska viner endast för att uppmuntra framställningen av
bourgogne och burqunder i Skottland? . . ._ -

Så länge ett-land har dessa fördelar och övriga saknar
dem, är det alltid fördelaktigare för de senare att köpa
från de förra än att producera på egen hand.

Smith ansåg det emellertid utopiskt att tro, att frihandel helt
skulle kunna införas i England. Manufakturkapitalisterna bjöd ett
formidabelt motstånd:

Detta monopol har till den grad ökat antalet skrån
bland dem, att de likt en stående armé blivit farliaa för
regeringen och i många fall terroriserar de även den lag-
stiftande församlingen.

Skadliga för nationalinkomstens nivå och tillväxt var också
restriktionerna för import från länder till vilka handelsbalansen
var negativ. T.ex. franska varor belades av det skälet med im-
porttullar, som vanligen översteg 75 procent. Detta medförde, att
England importerade vin från Portugal och linne från Tyskland,
trots att dessa varor producerades billiga i Frankrike. Om im-
porttullarna på franska varor avskaffades, skulle visserligen
importen från Frankrike öka och handelsbalansen mot detta land bli
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negativ. Men Englands totala importkostnader skulle minska och
välståndet öka. Både England och Frankrike skulle vinna på ett
sådant arrangemang. "Liksom en rik man sannolikt är en bättre kund
för sina grannar än en fattig, så är också en nation det." Om
Frankrikes exportmarknad i England vidgades, skulle sålunda
Frankrikes kapacitet att köpa brittiska varor också öka. Men hur
fördelaktig frihandel än var för folket, hindrades dess genom-
förande även i detta fall av "köpmännens och manufakturägarnas
gemena rovgirighet och monopolistiska anda".

Vad för det andra beträffar verkningarna av olika exportbefräm-
jande åtgärder fann Smith, att exportpremier endast syftade till
att göra förlustbringande industrier vinstgivande och därför
tvingade in landets handel "i en kanal som är mycket mindre
fördelaktig än den i vilken den naturligen skulle flyta av sig
själv".

Smith övergick därefter till en grundlig analys av det merkan-
tilistiska kolonialsystemet. Detta hade som helhet varit fördelak-
tigt för de europeiska staterna, emedan de därigenom erhållit nya
varor och framför allt en större marknad för sina överskottspro-
dukter, varigenom arbetsfördelning, produktivitet och välstånds-
stegring befrämjats i Europa. Emellertid hade också den koloniala
handeln monopoliserats av enskilda stater och privilegierade
handelskompanier. Därigenom inskränktes marknaden för de koloniala
produkterna i Europa och sysselsättning och produktion blev mindre
och priser och profiter högre i kolonierna än vid frihandel.
Produktionen i kolonierna begränsades dessutom avsiktligt av alla
kolonialmakter. Så t.ex. lät holländarna under goda skördeår
bränna kryddor i Indonesien för att upprätthålla monopolpriser och
monopolprofiter. De koloniala monopolen avledde också resurser
från produktion och produktivt arbete till handel, de medförde
längre omslagstid för kapitalet på grund av handelns långväga
karaktär och de orsakade kolonialstaterna oerhörda kostnader för
att upprätthålla sina respektive koloniala monopol. Endast "ägarna
till de stora köpmanskapitalen" tjänade på systemet. Men till
följd av sin monopolställning och de därav föranledda höga profit-
kvoterna var dessa inte lika benägna att spara och ackumulera
kapital, som de små och medelstora kapitalisterna inom jordbruk,
industri och inhemsk handel. De koloniala monopolen sänkte sålunda
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inkomstnivån "och därmed minskar förmågan att ackumulera . . . Men
eftersom kapitalet kan ökas endast genom sparande från inkomster,
hindrar monopolet kapitalet från att öka så snabbt som det eljest
skulle göra och följaktligen från att sysselsätta större kvantitet
produktivt arbete och ge ännu större inkomst åt landets arbetsamma
invånare". Kärnpunkten i Smiths kritik av merkantilismen var
sålunda, att merkantilismen hindrade mervärdeproduktionen, sparan-
det och kapitalackumulationen, kort sagt, det kapitalistiska
framåtskridandet.

SMITH OCH FYSIOKRATERNA. Medan det merkantilistiska systemet
behärskat Europa sedan 1500-talets början, hade "jordbrukssy-
stemet" eller fysiokratismen aldrig sträckt sig utöver "spekula-
tionerna hos några lärda och uppfinningsrika män i Frankrike".
Smiths huvudkritik mot fysiokraterna var, att dessa "framställde
hantverkarnas, manufakturägarnas och köpmännens klass som helt
steril och improduktiv". Smith medgav - och däri röjde sig en
fysiokratisk påverkan - att jordbrukarna var "mer produktiva" än
andra klasser såtillvida, att deras arbete utöver lön och profit
även gav upphov till jordränta. Men det var enligt Smith en
gradskillnad och inte en artskillnad. Även hantverkarna etc. "ökar
samhällets realinkomst". Industrins arbetare var dessutom mer
produktiva än jordbrukarna såtillvida, att deras arbete tillät
specialisering och större användning av maskiner. Trots denna
svaghet utgjorde det fysiokratiska systemet "kanske den närmaste
approximationen till sanningen som hittills sett dagens ljus i den
politiska ekonomin". Genialiteten i Quesnay's Tableau économique
förstod Smith inte. Men han uppskattade fysiokraternas framhävande
av det produktiva arbetet (i jordbruket) som välståndets källa och
för att de "framställer den fullständiga friheten som det enda
effektiva medlet" för att maximera reproduktionen av det årliga
arbetet.

Denna värdering gav Smith anledning att själv deklarera sin
principiella inställning till frågan om staten och friheten:

Enligt den naturliga frihetens system har statsmakten
endast tre uppgifter att sköta, tre uppgifter av stor
betydelse men enkla att inse och förstå. För det första
uppgiften att skydda samhället från våld och invasion från
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andra självständiga samhällen. För det andra uppgiften att i
största möjliga utsträckning skydda varje samhällsmedlem
från andra samhällsmedlemmars orättvisa och förtryck eller
uppgiften av att upprätta en exakt administrering av rätt-
visan. Och för det tredje uppgiften att uppföra och vidmakt-
hålla vissa offentliga arbeten och vissa offentliga in-
stitutioner, som individen eller ett litet antal individer
aldrig kan vara intresserade av att uppföra och vidmakthål-
la, på grund av att profiten aldrig skulle kunna täcka
kostnaderna för en individ eller en liten grupp av indivi-
der, ehuru den ofta kan täcka mycket mer än kostnaderna för
ett helt samhälle.

SMITHS FINANSTEORI. 1 och med att det måste finnas en stat,
uppstår statliga utgifter och statliga utgifter kräver inkomster.
Vilka var statens nödvändiga utgifter och hur skulle dessa be-
stridas - enskilt eller kollektivt? Med vilka metoder skulle
inkomsterna för de samhälleliga utgifterna inkrävas? Och slut-
ligen: vad var orsaken till den växande statsskulden i modern tid
och vilka effekter hade den på den verkliga förmögenheten, den
årliga produkten av samhällets jord och arbete? Dessa tre frågor
ställde och besvarade Smith i femte boken av Wealth of Nations:
"Om härskarens eller samväldets inkomster".

Statsutgifter nödvändiggjordes av försvar, rättsväsen, vissa
grenar av handeln, undervisning och statsadministration. 1 sin
diskussion av utgifterna för rättsväsendet utlade Smith den
skotska historiska skolans grundläggande uppfattning om rättsvä-
sendet som en produkt av privategendomen:

överallt där det finns stora förmögenheter, finns stor
ojämlikhet. På en mycket rik man qår det åtminstone fem
hundra fattiga och fstalets  överflöd- förutsätter flertalets
armod. De rikas överflöd uppväcker indignation hos de
fattiga, som ofta både drivs av nöd och eaaas av avund att
angripa de förstnämndas besittningar. Det--är endast under
magistratens beskydd, som ägaren till denna värdefulla
egendom, som förvärvats genom många års eller kanske flera
generationers arbete, kan sova tryggt en enda natt. Han är
ständigt omgiven av okända fiender, som han visserligen
aldrig förarqat men heller aldria kan försona och från
vilkas orätt&sa han kan skyddas endast tack vare lagens
mäktiga arm, ständigt beredd till tuktan . . . I den utsträck-
ning rättsväsendet införts för egendomens säkerhet har det i
själva verket införts för att försvara de rika mot de
fattiga eller dem som har egendom mot dem som ingen har.
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Smith var starkt kritisk mot det samtida undervisningsväsendet
i England. Offentliga insatser var berättigade endast för att
motverka arbetsfördelningens negativa effekter på det arbetande
folket, som enligt Smith borde undervisas i åtminstone läsning,
skrivning och räkning men också elementär geometri och mekanik.
Avgifterna borde vara så låga, att även arbetarbarnen kunde komma
i åtnjutande av undervisningen och lärarna betalas av offentliga
medel - men endast delvis, eljest skulle de "snart komma att
försumma sitt yrke".

Sammanfattningsvis förespråkar Smith vad beträffar statsut-
gifterna, att utgifterna för försvar skulle bestridas av samhället
som helhet, ehuru varje individ borde betala efter förmåga.
Kostnaderna för rättsväsendet borde delvis bestridas av allmänna
medel, delvis av avgifter i form av domstolspengar, om det inte
rörde sig om lagsökta som var medellösa. Kommunala kostnader borde
täckas med lokala medel. Utgifter för vägväsen och kanaler hade
likaså samhällelig karaktär, men bördan blev mindre om de som
fraktade och konsumerade de transporterade varorna erlade en viss
avgift. Undervisningsväsendet borde som sagts i huvudsak bekostas
av allmänna medel, men även de fyllas ut med individuella av-
gifter. Den grundläggande finansprincipen var alltså, att de
samhälleliga kostnaderna skulle bestridas av dem som kom i åtnjut-
ande av de tjänster det gällde.

Vad beträffar statsinkomsterna var Smith kritisk mot staten som
företagare. "Inga karaktärstyper står i större motsättning till
varandra än handelsmannen och härskaren." Endast statsegendomarnas
jordräntor gav inkomster av större betydelse. Det bästa vore om
kronojorden försåldes till privatpersoner. Det gällde i varje fall
de outnyttjade delarna av domänerna. 1 och med att kronojorden
övergick i privat ägo, skulle avkastningen öka och därmed också
skatteunderlaget. Hur skulle då beskattningen utformas? Smith
angav fyra grundläggande principer:

1. Skatt i proportion till skatteförmåga, d.v.s. inkomst
(jämlikhet).

2. Skatt enligt fastställda regler (säkerhet).
3. Skatteuppbörd på gynnsammaste tid och sätt för skattebeta-

laren (bekvämlighet).
4. Skatteuppbörd till lägsta kostnad (sparsambet).
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Vilka inkomster borde då beskattas? Den grundläggande principen
var, att beskattningen inte skulle hämma kapitalackumulationen.
Därför kunde jordräntan beskattas men inte profiten. Av den
sistnämnda var den del, som utgjorde kapitalränta olämplig som
beskattningsobjekt på grund av svårigheten att fastställa kapital-
stockens - i motsats till jordarealens - storlek och än mer på
grund av faran för kapitalflykt. "Kapitalägaren är egentligen en
världsmedborgare och är inte nödvändigtvis bunden till något
särskilt land . . . Genom att avlägsna sitt kapital skulle han
ödelägga den industri som kapitalet vidmakthållit i det land han
lämnade." Den återstående delen av profiten - företagarvinsten-
borde överhuvud taget inte beskattas. "Företagaren måste ha denna
kompensation eljest kan han inte . . . vidmakthålla sysselsätt-
ningen." Om hela profiten beskattades, skulle skatten övervältras
antingen på jordägarna, konsumenterna eller penningkapitalisterna.
Hur detta skulle vara möjligt vid fri konkurrens, förklarade dock
inte Smith. Inte heller lönerna var lämpliga skatteobjekt. En
löneskatt sänker efterfrågan på arbetskraft och höjer priserna,
eftersom kapitalisterna måste kompensera sig, vilket han - i strid
med sin värdeteori - utgick ifrån att de också kunde. Av samma
skäl var också indirekta skatter på masskonsumtionsvaror olämpli-
ga. Däremot kunde lyxvaror beskattas, ty de höjda priserna drab-
bade inte arbetarklassen (och därigenom inte heller de kapitalis-
tiska företagarna) utan endast konsumenterna av lyxvaror.

När det slutligen gällde statsskulden fastslog Smith, att denna
uppstått till följd av krigen och kungamaktens lyxkonsumtion. 1
England hade den vuxit från 21 miljoner pund 1697 till 129 mil-
joner pund 1775. Den växande statsskulden var enligt Smith en
broms på kapitalackumulationen. Den innebar, att en del av natio-
nalinkomsten användes som reveny i stället för som kapital, d.v.s.
användes för att sysselsätta improduktivt i stället för produktivt
i - mervärdeskapande - arbete. Visserligen kunde statens långivare
sälja statens värdepapper eller belåna dem. Men i båda fallen
undandrogs kapitalmarknaden kapital, som skulle ha kunnat användas
till att sysselsätta produktivt arbete. De flesta staters metod
för att lösa problemet med den växande statsskulden var att
nominellt skriva upp valutan eller försämra ädelmetallhalten i
mynten. Båda metoderna var lika fiktiva, ty de löste inte det
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grundläggande problemet: en balanserad budget. De innebar endast,
att staten övervältrade sin skuldbörda på folket. Enligt Smith
fanns det endast en lösning på problemet: antingen öka statsin-
komsterna eller minska statsutgifterna. Om statsinkomsterna inte
kunde ökas, måste statsutgifterna minskas. De kunde också minskas,
främst genom att staterna gjorde sig av med sina kolonier. Det
gällde också England:

Storbritanniens härskare har i mer än hundra är roat
folket med inbillningen att de besatt ett stort imoerium på
västra sidan av Atianten. Detta imperium har emellertid
hittills bara existerat i inbillningen. Det har hittills
inte varit ett imperium utan ett projekt för ett imperium,
inte en guldgruva utan ett projekt för en guldgruva, ett
projekt som har kostat, som fortfarande kostar och som, om
det sköts på samma sätt som hittills, sannolikt kommer att
kosta ofantliga utgifter utan att sannolikt inbringa någon
vinst. Tv verkninaarna av monopolet ~3 kolonialhandeln utaör
som visats för större delen av foiket bara en förlust i
stället för en vinst. Det är Sannerligen nu på tiden, att
våra härskare antinaen realiserar denna crvllene dröm som de
och kanske också foiket hängett sig åt. Éiler att de vaknar
upp och försöker väcka folket. Om projektet inte kan full-
fölias, bör det uooaes.
pro;inser  inte kan-

Om nåaon av det brittiska imoeriets
förmås att bidra till hela imi>eriets

underhåll, är det sannerligen på tiden att Storbritannien
befrias från utgiften att försvara dessa provinser i krig
och understödja någon enda del av dess civila eller militära
administration i krig och i stället försöker anpassa sin syn
på framtiden och sina planer till de faktiska förhållandenas
medelmåttighet.

När Adam Smith med dessa ord avslutade sitt stora verk, hade de
amerikanska kolonierna redan höjt upprorsfanan för att befria sig
från det merkantilistiska England och inleda den expansiva kapi-
talistiska utveckling, som enligt Smith var grundförutsättningen
för fortsatt samhälleligt framåtskridande och som hans teori
ytterst ville förklara och förfäkta.
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