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slag kunna forbises till foljd av att det formella studiet av marknadsanpassningar ofta sker inom en lojligt trAng ram. Walker har darfor
skisserat en s. k. >theory of extra-market operations>>,avsedd att metodiskt rikta uppmiirksamheten pa dessa handlingars malsittningar och
former. De sistniimnda omfatta bland annat saviil vald som propaganda.
Flera av institutionalisterna, icke minst Commons, ha tidigare odlat
denna terrang.
Pa samma enkla och pragmatiska siitt forsoker W. metodiskt komma
till riitta med sadana foriindringar i forutsittningarna om det ekonomiska systemets struktur, som iiro avgorande for virdet av alla ekonomiska prognoser.
Behandlingen av nationalekonomins viirdepremisser i detta arbete iir
uppfriskande. Forf:s kapitel om >>neutralitetsillusionen> kommer bra
ninra den nyorientering i denna fraga som lange har behovts, dock utan
att man kan siiga att han markerar ett genombrott.
Hos Gambs andas man en annan luft. Han iir icke instiilld pa att
direkt och omedelbart gora den ekonomiska expertens oumbiirliga praktiska arbete iinnu nyttigare. I Veblens filosofi hade den rena forskardriften, >the instinct of idle curiosity>>, en betydande social funktion,
som hiir skall komma till sin riitt. Annu sa liinge iiro vi icke forbjudna
att fritt stilla fragor, att intellektuellt prova aven avg6rande faktorer
i mianniskornas ekonomiska verksamhet. Vi veta dock icke hur liinge
denna frihet kan besta, och det tir angeliget att forskardriften nu uppmuntras att fylla sina funktioner innan det eventuellt kan ha blivit
for sent.
Forf:s eget bidrag i denna lilla skrift utgSres av en initierad och
tankeviickande granskning av den institutionalistiska nationalekonomin. Dels vill han se till att icke Veblens eget salt skall forlora sin
siilta, dels vill han granska efterfoljarnas insatser. Hiirigenom far iiven
den utomstaende en orienterande vigledning. Riktningens grundliiggande teser renodlas, Veblens psykologiska f6rutsiittningar uttryckas
med hjiilp av nyare begreppsbildningar, och hans evolutionistiska tankeg&ngar oversiittas till modernt sprak.
De tvA, hir recenserade arbetena tillhora icke den breda och snabbflytande keynesianska stromfloden. De ha kanske foga att siga dem,
som till iventyrs anse att man hir i Sverige redan har skapat en egen
tillfredsstiillande ekonomisk teori, nimligen en dynamisk teori som har
formulerats i bestiimda liirosatser. For andra, som icke iiga denna tro,
kunna de vara ganska givande.
Tor Fernholm.
of Economic
Foundations
by PaulAnthony
Analysis
Samuelson. Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1947. xii +
447 sid.
Titeln pa foreliggande arbete tolkas liitt sa att det utgor ett firsok
att bygga upp ett ekonomiskt system fran grunden och utveckla det i
en eller annan riktning. Sa ar emellertid inte fallet. Samuelson iir en
ekonom av den matematiska skolan, som litet grand von oben betraktar
andra ekonomers resultat. Hans allmiinna omdime iir hart: ?Take a
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little bad psychologi, add a dash of bad philosophy and ethics, and liberal quantities of bad logic, and every economist can prove that the
demand curve for a commodity is negatively inclined.> Forf:s huvudanklagelse gAr ut pa att man alltfor ofta, medvetet eller omedvetet, i
resonemangen infSr inskrinkande forutsittningar utan att redovisa dem.
Detta medfor ofta risk for felslut. Om man anvander ett matematiskt
skrivsatt, ir denna risk inte sa stor, dirfir att man tvingas att pa ett
helt annat sitt precisera sina tankar.
Forf. ar inte ekonometriker i vanlig mening, eftersom han inte bekymrar sig om nagon statistisk prSvning av hypoteserna. Han ir en
mycket spekulativt anlagd teoretiker, som skiljer sig fran flertalet andra
dylika endast genom sitt uttryckssatt. Det ligger i sjilva verket mycket
niira till hands att som forf. g6r soka systematiskt anvanda matematiska
metoder i ekonomien. En mycket vanlig fragestallning ar ju denna: om
foreteelsen A vaxer, inverkar detta ph B dels genom C, sa att B vixer,
dels genom D, sa att B minskas. Vilken tendens ar den starkaste? Matematiskt uttryckt innebar detta helt enkelt en fraga om tecknet pa en
partiell derivata, nagot som ofta kan faststillas rent logiskt utan tillgCng till nagot siffermaterial.
Forf. behandlar det ena ekonomiska problemet efter det andra, framstaller det med matematiskt skrivsatt, tar upp olika mer eller mindre
>>litterara>>
ekonomers diskussion i amnet och papekar felslut av olika
slag som fSrekommit. Pa detta satt framsta de olika avsnitten delvis
som fristaende essayer, sammanhallna endast av den gemensamma analysmetoden.
Bland de ekonomiska problem som upptagas till behandling ma namnas prisbildningsteorien, vilfardsekonomi, indexteori och vissa dynamiska problem. Som ett exempel pa forf:s metoder skall har refereras
hans diskussioner av Keynes' teorier. Dennes tre fundamentala samband
kunna uttryckas med foljande ekvationer:
1)

C (i,Y)--Y

+ I=-a

dar i ar rantan, Y inkomsten, I investeringarna, C konsumtionsfunktionen och a en parameter, vars f6randring representerar en >shift> i konsumtionsbenagenheten.
I
2)
F(i, Y)dar F ar kapitalets granseffektivitet och f, en annan parameter, som stiger, da granseffektiviteten ror sig uppat.
3)

L (i, Y) = M

dar L ir likviditetspreferensen och M den existerande penningmingden.
Man brukar a priori pa grundval av empirisk erfarenhet anta att konsumtionen stiger med inkomsten, liksom kapitalets granseffektivitet, medan den senare sjunker med stigande ranta, vidare att likviditetspreferensen stiger med inkomsten och sjunker med stigande ranta. Konsumtionens beroende av rantan antages vara av mindre betydelse. Vad vi
nu aro intresserade av ar hur C, F och L reagera for f6randringar i a, 8/

ra-
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och M. Om endast de tre ovanst'aende ekvationerna iiro givna, iiro emellertid inte dessa reaktioner entydiga. F6r att de skola bli detta mhste
ddirf6r ytterligare antaganden gdras. FMrf. stWillerupp tva alternativ.
A. Antag att relationerna 2) och 3) >viirka ut> p a mycket kort tid, s&
att de kunna antagas giilla vid varje tidpunkt. Antag ocksd alt I avser
den planerade investeringen och att denna kvantitet iir lika med faktisk
sparande-investering endast vid ett jiimviktsliige. Om konsumtionen
iikas, tendera investeringarna alt sjunka under den planerade nivan, s&
Ihinge inkomsten fdrblir of6riindrad. En sadan differens utgdr salunda en
press uppat pa inkomsten, varfiir man leds att formulera ett antagande
sa: inkomstfriirndringen iir proportionell mot skillnaden mellan planerad och faktisk sparande-investering. F6jr att systemet inte skall r?aka
in i en kumulativ process, m'aste vissa villkor vara uppfyllda, som innebiira, att en dkad griinseffektivitet hos kapitalet 1) hdjer riintan och
2) dkar inkomsten; en stegrad konsumtionisbeniigenhet 3) h6jer riintan
och 4) 6kar inkomsten. F6r att bestiimma 6vriga derivators tecken riieka
inte ens dessa fdrutsiittningar. Om vi ytterligare anta, alt rhntan h'alles
konstant genom centralbankens ingripande, erhalles einellertid, att
5) den marginella konsumtionsbeiniigenheten plus den marginella investeringsbeniigenheten iir mindre iin 1 sait 6) en dkning av penningmiingden ceteris paribus siinker rintan.
Anta vi fdrutom ovanstaende, att sparandet vid given inkomstf6rdelning stiger med raintan eller atminstone inte sjunker sA mycket som investeringarna, erhalles ytterligare: en dkning i penningmiingden 7) h6jer
inkomsten och 8) 6kar investeringarna sait 9) 6kad griinseffektivitet
hos kapitalet 6kar investeringarna. De s'alunda uppna'dda resultaten
kunna sainianfattas i f6ljande tabell:
Okning av konsumtionsbeniiigeiheen ....
Okning av kapitalets griinseffektivitet ..
Okning av penningmiingden ..............

a +
/+
M

1
I
4+

I
+?

+?

B. Antag nu i stiillet f6r ovanstaende, att konsumtionen iir en funktion
av inkomsten under f 6reg'aende tidsperiod. Om hiir den marginella investeringsbeniigenheten iir mindre uin 1, erhalles samma teckenbestuimningar som ovan. I det ovanliga, men tainkbara fall, dO den marginella
investeringsbeniigenheten iir st6rre hin 1 och samtidigt den marginella
konsumtionsbeniigenheten inte iir fdr stor, erh'ales f ljande teekentabell:
1y

1

a-

M-

?

Den enda sats som giiller nAgorlunda allminnt skulle alltsa vara att en
6kning av penningmiingden siinker riintan.
.Xven f6r den som inte g'ar med ph fdrf:s tolkning av Keynes visar
delta exempel med all 6nskviird tydlighet vikten av att man preciserar
f6rutsiilningarna fbr sina slulsatser. Aiven framstillningen i iivrigt iir
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belyst med larorika exempel och fdrtjiinar att lasas och begrundas. Det
ar dirf6r synd att boken matematiskt sett ligger ph en sA hog nivA, att
sannolikt ganska fA ekonomer kunna njuta av den utan att iigga ned
alltfor mycket arbete pA den. Forf. siger sjilv, att han vill viinda pa
Marshalls ord, att >>itseems doubtful whether any one spends his time
well in reading lengthy transformations of economic doctrines into
mathematics, that have not been made by himself>. Resultaten aro diirfir inte overallt oversatta till klartext, utan redovisas ibland endast
pA det chiffersprAk, som en matematisk formel utan tvivel utgor for
alltfSr manga ekonomer. Forf. har ocksA kiint ett behov att beskriva
vissa matematiska metoder i tva appendices pa tillsammans 84 sidor, det
ena behandlande maxima och kvadratiska former, det andra differensekvationer. Det ar tillradligt for den som vill tranga djupare in i boken
att borja med dessa appendices, siirskilt som vissa beteckningar inte helt
overensstiimma med de hir i Sverige brukliga. Utan nAgon som heist
kunskap om matristeori och integralkalkyl ar det dock inte sannolikt,
att boken ir njutbar ens med hjilp av appendices' lardomar.
Erik Ruist.

KEYNES'

SYSTEM OCH DE EKONOMETRISKA

SANNINGARNA
Revolution
The Keynesian
by Lawrence L. Klein. New
York 1947. 218 s.
Denna lilla bok om Keynes' teoretiska system har vaickt stor och berattigad uppmiirksamhet bland ekonomer i USA och England. Kleins
arbete ar i hog grad viirt uppmiirksamhet iven utanfor fackmiinnens
krets. Ty boken ger pA ett klart och lattillgingligt sitt huvudtankarna
i den moderna diskussion, som foljt pA publikationen av Keynes' >>revolutionara> arbete: The General Theory of Employment, Interest and
Money, och gor detta under anknytning till aktuella problem omkring
den ekonomiska politiken. Klein ar matematiker och starkt orienterad
mot den ekonometriska skolan, knuten till Cowles Commission i USA, men
ar tack vare och kanske i nagon man ocksa trots detta forhAllande i
stand att framlagga sina stimulerande synpunkter pA ett klart och lattfattligt satt utan onodiga komplikationer. Komplikationer och matematiska bevis forliigger han i stillet i likhet med Marshall till ett appendix.
Klein ir angelagen om, att redovisa aven andra ekonomers teorier, aven
de rent >>litterara>nationalekonomernas, for att visa hur de Keyneska
doktrinerna vuxit fram, och i vilka avseenden de sta i skarp motsattning
till ildre uppfattningar. Det ar egentligen fSrvanande och beundransviirt hur mycket mark Klein formAr tacka pA sitt begransade utrymme.
Stilen ar visserligen koncentrerad men icke alls svArliist.
Vid en granskning av vad Klein sager om olika ekonomers insatser
far man emellertid komma ihAg, att allt bedomes med utgangspunkt frAn
Keynes' system i General Theory sasom varande det enda sanna och riktiga betraktelses:ittet. Det ar mycket karakteristiskt for Klein att han

