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LITTERATUR

Studies
in the Structure
Roland Artle. F6retagsekonomiska

of the Stockholm
Forskningsinstitutet.

av
Economy
Stockholm 1959.1

Roland Artles avhandling ingar i den serie undersokningar, som utforts
inom Foretagsekonomiska Forskningsinstitutet i avsikt att belysa olika problem rbrande Stockholms stads ekonomiska f6rhAllanden. Tidigare har i
denna serie publicerats tva utredningar angaende stadens hamntrafik och
en studie av stadens f6rsorjning med farskvaror. Den uppgift Artle patagit
sig i detta sammanhang har bestatt i att beskriva och analysera Stockholms
stads ekonomiska struktur med avseende pa de strommar av varor och tjinster, som gar mellan olika sektorer av naringslivet. Darjamte har han gjort
vissa studier av detaljhandelns lokalisering i staden. Det framhalles i borjan
av boken att den syftar till att belysa problem, som ar av relevans for den
kommunala planeringen pa lIng sikt.
Som huvudsakligt analysinstrument har f6rfattaren valt att anvanda inputoutput-tekniken. F6r det indamAlet har han utarbetat en input-output-matris
for Stockholm gallande Ar 1950. Matrisen omfattar inte mindre an 88 olika
sektorer, dirav 62 produktionssektorer. I och med utarbetandet av denna
tabell har Artle gjort en pionjarinsats. Han ir namligen den f6rste, som utarbetat en input-output-matris for en stad. Tidigare har man hallit sig pa
det nationella planet.
Den som haft nagon beroring med insamlandet av empiriska data for
konstruktionen av en input-output-matris forstar omedelbart, att det ar ett
utomordentligt omfattande arbete, som ligger bakom Artles matriskonstruktion. Att det dirjimte ar ett arbete av stort bestaende virde torde sta over
allt tvivel. Man har all anledning tro, att detta vildiga siffermaterial skall
komma till stor nytta i framtiden inte endast for den kommunala planeringen utan iven for andra andamal.
Formellt sett ar boken ytterst vilskriven. Dispositionen ar klar, sprakbehandlingen god och resonemangen ar forda med monstergill logik och
stringens. Detta g6r att boken - trots sitt stundom ganska komplicerade
innehall - ar icke endast intressant utan aven lattlast.
Den lokaliseringsteoretiska ansats som boken innehhller, ar intressant och
inger lasaren forhoppningar om ytterligare bidrag i den stilen fran forfattarens sida. Nar det giller virdet av de analyser, som forfattaren g6r pa grundval av sin input-output-matris har man dock anledning att stalla sig lite
skeptisk. Att vissa av dessa analyser ar av intresse kan nog ingen forneka,
men betriffande andra kan man frAga sig om de ar nagonting annat an en
lek med formler. Att det blivit sa sammanhanger - enligt recensentens
mening - med det f6rhallandet att Artle alltfor okritiskt anammat input1 Foreliggande recension utgor en nAgot omarbetadversion av de
synpunkter, som jag
framfordei min egenskap av fakultetsopponentvid Roland Artles disputationvAren1959.
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output-metoden utan att g6ra klart for sig metodens begrinsningar. F6rfattaren undviker helt att ga in pa sadana f6r hans problematik grundliggande
fragor som t. ex. Xr input-output-metoden ett lampligt analysinstrument for
prognoser pA lang sikt? Xr metoden lampad f6r studiet av en storstads
ekonomi? Vilka typer av problem kan angripas med denna metod? etc. Om
forfattaren hade penetrerat dessa problem tror jag att han hade lagt upp
arbetet pa ett nagot annorlunda satt.
I det foljande skall jag nu f6rst ge en kort beskrivning av bokens innehAll.
Darefter skall jag ta upp nagra principproblem angaende input-output-metodens anvandbarhet och slutligen skall jag berora ett par mer speciella punkter i framstallningen.
Referat av bokens innehdll:
Avhandlingen ar delad i 6 kapitel och 3 appendix. Dirtill kommer sedan
den stora input-output-tabellen sasom en fristaende bilaga.
I det f6rsta kapitlet ger forfattaren bakgrunden till sin unders6kning och
till sitt val av forskningsmetod. Han kritiserar dar den s. k. basteorin for
inom en stad och sager sig i stallet for att anvanda
befolkningsutvecklingen
denna teori vilja forsoka tillampa traditionella, nationalekonomiska metoder
for sitt studium av utvecklingstendenserna
hos stadens ekonomi. Han beror
har ocksa vissa lokaliseringsteoretiska
arbeten men anser sig inte kunna
lagga dem till grund f6r sin undersokning: Dels anser han sig inte kunna
inforskaffa de statistiska data som vore n8dvandiga for en rent lokaliseringsteoretisk ansats, dels anser han, att en sadan inte skulle kunna ge
honom den numeriska precision som han efterstravar.
I kapitel 2 redogor forfattaren for den matematiska formelapparat, som
kommer till anviindning vid hans input-output-analys. Han gar dar relativt
utforligt in pa tvA villkor, som maste vara uppfyllda for att man skall vara
berattigad till att utfora de vid input-output vanliga manipulationerna, namMan kan i korthet saga, att
ligen additions- och multiplikationsvillkoren.
additionsvillkoret fordrar, att varje sektor har en enhetlig prissattning vid
alla forsaljningar och att multiplikationsvillkoret
fordrar, att varje sektors
output ir homogent med avseende pa produktionsstrukturen.
I det tredje kapitlet diskuterar forfattaren sambandet mellan sin teoretiska formelapparat och det empiriska material han har till sitt f6rfogande.
Han tar dar upp vissa fragor om hur man skall empiriskt mata de floden
av varor och tjanster och pengar, som betraktas i teorin, om det statistiska
materialet motsvarar de krav, som teorin stiller, om det ir behaftat med
stora matfel osv. Vidare beskrives den sektorindelning som kommit till anvandning; sasom endogena sektorer har raknats endast produktionssektorerna medan hushallen, statliga myndigheter samt niringslivet i ovriga delar
av Sverige samt i utlandet raknats som exogena sektorer.
Det fjirde kapitlet utg6r unders6kningens tyngdpunkt. Forfattaren utnyttjar d r sin stora input-output-matris till att gora olika tabellsammanstillningar och kalkyler avsedda att visa Stockholms ekonomiska struktur. Han
ger salunda tabeller over arbetskraftens och den totala lonesummans f6rdelning mellan de olika produktionssektorerna och han visar den totala inkomstsummans f6rdelning mellan olika inkomstslag. Vidare har han beriknat en slags betalningsbalans for Stockholms stad. Han gor ocksA mer raffi11-
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nerade berakningar. Han utnyttjar har sina koefficientmatriser till att bestamma det direkta och det indirekta importinnehallet, exportinnehallet,
i de olika sektorernas
arbetskraftsinnehallet samt hushallsinkomstinnehallet
leveranser. I det sammanhanget ger han en kanga at basteorin, som ju
arbetar med den f6restallningen, att det finns vissa utpraglade exportsektorer. Nastan alla hans sektorer har nAgon export och var man skall satta
den grans mellan exportnaring och icke-exportnaring, som basteorin fordrar, kan inte entydigt bestammas.
Det femte kapitlet ignar forfattaren at en illustration av en mojlig anvandsasom prognosmetod. Han utgar ifran de
ning av input-output-tekniken
tekniska koefficienter, som han funnit galla for 1950, samt fran vissa empiriskt funna varden pa final demand f6r ar 1955 och pa grundval darav
beraknar han for de olika sektorerna arbetskraftsatgangen for ar 1955. Han
kommer darvid till det resultatet, att antalet yrkesverksamma personer i
Stockholm skulle ha okats med 2% fran 1950 till 1955. Tyvarr ar mojligheterna att pr6va, om den siffran ar ratt eller inte, ganska sma. Forfattaren
menar emellertid sjalv, att den siffra han fatt fram ar nAgot for lag, med
tanke pA att Stockholms befolkning i aldern 15-65 ar mellan 1950 och 1955
okade med 5%.
Det sjatte kapitlet har en nagot annan karaktar an de ovriga kapitlen. Har
diskuterar forfattaren naringslivets lokalisering inom Stockholms stad. Han
6verger har input-output-tekniken och kommer in pa mer rent lokaliseringsteoretiska resonemang. Han ger har forst en bversikt over vissa valkanda
arbeten inom lokaliseringsteorin och ger sedan nagra glimtar av de resultat,
som natts vid en pagaende undersokning om detaljhandelns lokalisering i
Stockholm. Han kommer dar ocksA med en egen hypotes. Han har indelat
staden i en mangd smaomraden och visar, att det statistiska materialet motsager hypotesen, att antalet foretag ligger helt osystematiskt spritt mellan
dessa omraden. Daremot fAr han en ganska god overensstammelse mellan
verkligheten och den enkla hypotesen, att antalet foretag inom varje sektor
ar en linjar funktion av sektorns invanarantal och antalet personer med
arbetsplats inom sektorn. Overensstammelsen anses snarast vara overraskande stor, eftersom man inom mer traditionell teori brukar anse, att antalet
detaljhandelsforetag inom en sektor bor vara starkt beroende av befolkningsantal, arbetsplatser etc. aven inom de ndrgrdnsande omrAdena.
Ndgra synpunkter pa input-output-metodens

anvdndbarhet

Den teori, som ligger bakom input-output-analysen, ir i princip en produktionsteori. Det ar emellertid en produktionsteori av ganska sareget slag. Den
grundlaggande forutsattningen ar ju som bekant, att de s. k. tekniska koefficienterna ar konstanta. Den forutsattningen innebar for det forsta, att det
foreligger constant return to scale, for det andra, att inga substitionsmojligheter mellan olika produktionsfaktorer forekommer och for det tredje, att
inte forandras med
produktiviteten hos de olika produktionsfaktorerna
tiden. Hartill kommer sa antagandet om att additions- och multiplikationsvillkoren ir uppfyllda, dvs. att ingen prisdifferentiering forekommer och att
varje sektors output ar fullstandigt homogent.
Det bor nu observeras, att alla dessa antaganden faktiskt ar gjorda ad
hoc for input-output-analysen pa grund av att man av rent tekniska skal
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Det ar
inte kan laborera med mer komplicerade produktionsfunktioner.
alltsh inte sa, att man f6rst empiriskt observerat en viss konstans i inputoutput-relationerna och sedan byggt upp sina antaganden pa dessa observationer. Det ir inte heller sf, att man utgatt fran nagot visst maximeringsbeteende hos producenterna och darifran harlett sina antaganden. Det ar
i stallet den tvingande n6dvandigheten att g6ra antagandena enkla, som
varit avg6rande f6r valet.
Det ar ju valkant, att man i den vanliga marginalistiska produktionsteorin inte kan arbeta med produktionsfunktioner med konstant avkastning
och vi vet ocksa, att inom den teorin intar substitutionsm6jligheterna
mellan olika produktionsfaktorer en central plats. Det ligger dirf6r kanske
nara till hands att tro, att input-output-analysens antagande om proportionalitet mellan output-kvantiteten och input-faktorernas kvantiteter skulle sta
i direkt strid med den traditionella teorin. Sh enkelt ligger forhallandena
emellertid inte till. Xven om input-output-analysens antaganden inte ar f6renliga med den traditionella produktionsteorins
antaganden, sa finns det
dock ett icke oviktigt specialfall, i vilket dessa senare implicerar just den
proportionalitet, som input-output-analysen arbetar med. Det specialfall jag
darvid tanker pa ir det, dar varje sektor f6rutsattes besta av ett stort antal
f6retag mellan vilka fullstandig konkurrens rader, och dar priset pf alla
originara produktionsfaktorer varierar proportionellt. Under dessa tva forutsattningar kommer namligen varje enskilt f6retag att tvingas anvanda den
och den produktionsstorlek,
som gor genomsnittskostproduktionsteknik
naderna minimala, och den enda variation i produktionskvantitet, som kan
f6rekomma vid oforandrad teknik, blir da den som astadkommes genom
forandringar i antal f6retag. Och eftersom under dessa f6rutsattningar alla
foretag maste anvanda sig av samma produktionsteknik, maste variationerna
i antal f6retag lamna input-output-relationerna oforandrade.
Vad jag nu sagt innebar alltsa, att vi - om vi sa vill - kan interpretera
input-output-analysens
antaganden sasom antaganden om att de enskilda
i den traditionella
producenterna handlar enligt vinstmaximeringsprincipen
teorins mening, att fullstandig konkurrens rader samt att darjamte samtliga
faktorspriser varierar proportionellt.
Det ar klart att input-output-analysens anvindbarhet f6r praktiskt bruk
hanger pa realismen i de antaganden analysen vilar pa. Frhgan blir dA, vad
vi kan saga om denna realism. Kan vi rakna med att de variationer, som
otvivelaktigt f6rekommer i de tekniska koefficienterna, ar sf sma, att vi kan
negligera dem och anvanda input-output-analysen som en approximationsmetod? Givetvis gar det ej att pa deduktiv vag finna svar pA den fragan;
det enda man kan g6ra ar att vanda sig till empiriskt material och se vad
man kan utlasa darur.
Man har i flera olika sammanhang f6rs6kt att empiriskt testa input-outputmetodens anvandbarhet. TillvagagAngssattet har darvid varit foljande: Man
har utgatt ifrAn en koefficientmatris, som man empiriskt bestamt for ett
visst ar, sig t. ex. 1947. Den matrisen har sedan inverterats och kombinerats
med en final-demand vektor f6r ett annat ar, sag t. ex. 1954. Darigenom har
man erhallit uppskattning av detta senare ars produktionsstorlek inom varje
endogen sektor och den uppskattningen har man sedan jamf6rt med motsvarande empiriskt funna varden.
De resultat man kommit till vid sadana jamf6relser kan inte sagas vara
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sarskilt uppmuntrande. Det har namligen visat sig, att man genomghende
kommer till lika bra overensstammelser mellan teori och verklighet genom
att anvanda langt mindre komplicerade metoder. Det har salunda visat sig,
att man kommer till lika god 8verensstammelse, om man gor det naiva antagandet, att varje sektors output helt enkelt ar proportionell mot final
demand pa den sektorns produkter. Och det har vidare visat sig, att enkla
regressionsanalyser
vanligen ger battre resultat an input-output-analysen.
De prognostest man pa detta satt gjort har avsett tidsperioder pa 5 a 10 ar.
Med tanke darph f6refaller det - atminstone f6r mig - foga markligt, att
resultaten blivit skiiligen diskrediterande f6r input-output-metoden. Xven
om det inte finns nagra absoluta sanningar pA det ekonomiska omradet, sh
ar det val ainda sa, att vi har overvaldigande empiriska beligg f6r att de
olika produktionsfaktorernas genomsnittliga produktivitet forandras vasentligt under tidens lopp pa grund av tekniska uppfinningar, f6randringar i
prisrelationerna osv. Och darfor kan vi, savitt jag forsthr, aldrig vanta oss
att konstansen i de tekniska koefficienterna skall besth over en langre tidsperiod. Och darav filjer, att vi inte heller kan utnyttja input-output-analysen
for prognoser pa lang sikt.
Denna min uppfattning ar ingalunda originell. SAvitt jag kan se ar praktiskt taget alla ekonomer av samma uppfattning. Bland dem som i skrift gett
uttryck for den meningen kan jag namna namn som t. ex. Evans och Hoffenberger, Dorfman, Koopmans, Christ, Friedman och Arrow. Det genomgaende
temat i diskussionen om input-output-analysens mijligheter ar, att metoden
ar konstruerad for och lampad f6r analyser av vad som hander vid sadana
momentana och radikala forandringar i ekonomin, som sker vid till exempel en omliggning fran fredsekonomi till krigsekonomi eller andra likartade omvalvande ingrepp i de ekonomiska f6rhallandena. Vid sadana
momentana fiorndringar kommer ju den tekniska utvecklingen inte att spela
nagon roll och vidare har man vid sAdana omvalvande handelser ofta vissa
malsattningar angAende final demand, vilket g6r, att denna later sig beraknas med en helt annan exaktitet an vid prognoser pa langt sikt i en fritt
arbetande ekonomi. For prognoser r6rande utvecklingen ph lang sikt anser
man emellertid inte metoden vara lampad.
Om vi ser efter hur det jag nu sagt gar ihop med Artles upplaggning, ser
vi omedelbart, att det inte gar ihop alls. Artle sager i borjan ph sin bok, att
hans analys ir avsedd for prognoser anghende utvecklingen pa lang sikt och
samtidigt anvander han sig av input-output-analys. I rattvisans namn mhste
jag ju visserligen saga, att Artle sjalv ar ganska skeptisk mot konstansen i
de tekniska koefficienterna. Ph flera stallen i avhandlingen papekar han,
att de koefficienter han fatt fram galler f6r detta ar och att det inte ar sakert,
att de galler f6r framtiden. Men genom denna sin nihilism tycker jag, att
han slar bort benen under sig sjalv. Fornekar man konstansen i de tekniska
koefficienterna, har man sAvitt jag forstar bara tvh alternativ att valja pa:
Antingen anser man, att koefficienterna forandras och att de forandringarna
inte kan forutses. I sa fall hamnar man i fullstandig agnosticism och hela
input-output-teorin blir meningslos. Den far ju dh inget som helst innehall,
eftersom den inte inrymmer nhgra antaganden. Det andra alternativet ir
det, att koefficienterna forandras, men att man ph ett eller annat satt kan
forutse dessa forandringar. Det verkar narmast som om forfattaren hade
den installningen. Men aven med den installningen hamnar man enligt min
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uppfattning i en ohallbar situation. Vi mAste val for det forsta saga oss, att
vi idag inte har stora m6jligheter att forutsaga, vilka forandringar som under
det narmaste decenniet kommer att ske i produktionstekniken och dirmed
ocksa i de tekniska koefficienterna i en Leontief-matris. Hur skall vi idag
kunna gissa oss till den framtida forskningens resultat och dess inverkan pa
produktionsmetoderna? Vi mAste f6r det andra erkanna, att ett stort uppbad av briljanta hjarnor under aratal sysslat med problemet om de tekniska
koefficienternas forandringar men att man annu inte kan skymta en losning
pa det problemet. F6rfattaren har ju inte heller givit nagon som heist anvisning pa hur det skall losas, vilket jag i och f6r sig inte kan klandra honom
for.
Allt det har gor nu tycker jag, att hela input-output-tekniken hanger i
luften om man vill anvanda den till lAngsiktig prognos. Man kan ju visserligen, som f6rfattaren har g6r konstruera en elegant formelapparat, men den
ger ju oss pa inget satt problemets losning. Det stora problemet, att berakna
forandringarna i koefficienterna, ir ju fortfarande helt olost. Och jag tycker
att f6rfattaren hir stiller sig i samma situation som en barnunge som forsoker bygga en radioapparat och som borjar med att bygga traladan men
inte har en aning om hur han skall kunna astadkomma sjalva apparaten.
Lat oss sa overga till en annna fraga. Artle har, som tidigare sagts, i sin
avhandling gjort det nya greppet att applicera input-output-tekniken pa de
ekonomiska f6rhallandena i en stad. Tidigare har man huvudsakligen anvant
denna teknik f6r analyser av ett helt lands ekonomi och i vissa enstaka fall
har man tillampat den iven pA mindre omrAden, dock ej pA en enstaka stad.
Nar nu forfattaren tar detta nya grepp, tycker man det hade varit naturligt
att han relativt utforligt diskuterat i vilken man en sadan ny tillampning
verkligen ar fruktbar och vilka speciella problem, som uppstfr vid en overfrAn ett land till en stad. Nagon siadan
foring av input-output-analysen
diskussion forekommer emellertid inte och det forefaller mig vara en avsevard brist i avhandlingen. Savitt jag f6rstAr, ar det - inte ens for den som
tror pA input-output-analysens fruktbarhet vid analyser av en nations ekonomi - inte alls sjilvklart, att input-output-tekniken skulle vara ett fruktbart analysinstrument nar det giller en enskild stads ekonomi. En nation ar
dock en ekonomisk enhet i en helt annan utstrickning in en enstaka stad.
Som regel maste det val vara sa, att handeln med ovriga delar av varlden
ar oerh6rt mycket mer omfattande nir det galler en stad an nir det giller
en nation. Det framgAr ju ocksi av respondentens berakningar, att exporten
frAn Stockholms stad uppgar till over 70 procent av >stadsprodukten?. Det
blir
betyder naturligtvis, att sjalva kirnpunkten i input-output-analysen
oerhort starkt f6rtunnad och dirmed forsvagas ocksA motiven for att anvanda input-output som analysinstrument. Ju st6rre utrikeshandeln ir, desto
mindre anledning forefaller det f6religga, att utnyttja input-output-analysens
komplicerade teknik. Hartill kommer, att det f6r en stad som Stockholm
maste vara praktiskt taget omojligt att - sAsom forfattaren tydligen tanker
sig - gora sAdana forutsagelser om final demand, som mAste g8ras for att
skall kunna appliceras sAsom prognosteknik. Man
input-output-metoden
mAste ju namligen vid en sAdan f6rutsagelse bedoma hur final demand pA
en viss produkt fordelas mellan varornas produktionsorter. Tag som exempel
sektor 15 i Artles tabell, Manufacture of electric lamps. Vid en forutsagelse
av final demand pa elektriska lampor under ett framtida Ar maste man tyd-
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ligen bed6ma inte endast hur stor den totala efterfragan pa elektriska lampor blir utan ocksA hur denna efterfragan f6rdelar sig mellan lampor producerade i Stockholm och lampor producerade i 6vriga delar av landet,
aven om det ar precis likadana lampor det ar fraga om.
Det ar yfterligare ett problem angaende input-output-analysens tilliimpbarhet, som jag har anledning att ber6ra i detta sammanhang. Lat oss utga
ifran, att de tekniska koefficienterna verkligen ir konstanta under den
period var analys omspinner. Vi kan da stalla oss f6ljande fraga: Vad ar det
for typ av problem, som vi kan losa med input-output-analysens hjalp? Jo,
savitt jag f6rstar kan vi i princip se det genom att betrakta de generella
formler, som man anvander sig av vid denna typ av analys. Om vi later
A, X och Y beteckna en Leontief-matris, en radvektor av endogena variabler
resp. en radvektor av exogena variabler, kan vi skriva
AX=Y
eller
X = A-1Y.
De parametrar, som har f6rekommer ar tydligen dels de exogena variablerna, dels de koefficienter, som forekommer i Leontief-matrisen och i dess
invers. Darav foljer, att vi kan tanka oss tva typer av fragor, nimligen for
det f6rsta: Hur forandras de endogena variablerna, om de exogena variablerna f6orndras pa ett visst satt? Och for det andra: Hur forandras de endogena variablerna om vid of6orndrade exogena variabler, de i Leontiefmatrisen ingaende tekniska koefficienterna forandras pa ett visst givet satt?
Nar Artle i sitt femte kapitel ger en del exempel pa hur man skall kunna
anvanda den formelapparat han konstruerat, har han uppenbarligen huvudsakligen problem av denna typ i tankarna. Han har emellertid dessutom den
forestallningen, att man skall kunna anvanda teorien aven till andra problemtyper. Salunda anger han alldeles i b6rjan av kapitel 5 att man skulle
kunna stilla fragan, vad som hander med stadens ekonomi vid en f6rflyttning av nagon industri fran Stockholm till 6vriga delen av landet. Jag vill
emellertid g6ra gallande, att det ar en typ av fraga, som inte kan besvaras
med hjalp av input-output-teorin. Produktionen inom de olika sektorerna
utg6r ju systemets endogena variabler, och det ar meningslost att fraga, vad
som hander med de exogena variablerna om en endogen variabel forandras.
Det kan teorin aldrig ge svar pa. Lat mig illustrera detta f6rhallande litet
narmare.
Vi betraktar en godtycklig sektor, kalla den f6r sektor A, och vi tinker
oss da, att ett f6retag inom denna sektor plotsligt flyttar ut fran Stockholm.
Vad blir da foljden av den utflyttningen f6r Stockholms del? Ja, det ar
minsann inte sa latt att siga och for att se de svarigheter man moter kan vi
betrakta tvA ytterlighetsfall. Antag f6rst, att hela det utflyttade f6retagets
produktion gick pa export. Da kan vi siga, att utflyttningen rimligen leder
till en minskning i final demand pa sektor A:s produkter med lika mycket
som det utflyttade f6retagets produktion. I sa fall kan vi saga, att resultatet
av utflyttningen kan erhallas med hjilp av input-output-teorin genom att pa
traditionellt satt analysera foljderna av en minskning i final demand pa
sektor A:s omrade. I detta extremfall ar salunda problemet losbart. Men lat
oss nu i stallet betrakta det motsatta extremfallet, dir ingen del av det ut-
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flyttade foretagets produktion gar pA export. Det f6rhallandet, att foretaget
flyttar ut fran Stockholm kan da inte innebara en foriindring i final demand
pa sektor A:s produkter. Och i ett sadant fall finns det ingen losning pa
problemet savida man inte tillater forandringar i de tekniska koefficienterna. Eller man kan ocksa uttrycka saken sa, att da mdste de tekniska
koefficienterna forandras. Men vilka f6randringar i de tekniska koefficienterna kommer da att ske? Ja, det vet vi inte: Det finns en oandlig mangd
alternativ, som alla ar konsistenta med den givna final demand, men inputoutput-teorin kan inte ge oss nagot svar pa fragan, vilket alternativ som
kommer att realiseras.
Det ar tydligt, att den bristande formagan hos input-output-teorin att losa
detta sistnimnda problem gor sig gallande ocksa i alla de fall, som ligger
s. a. s. emellan de tva nu betraktade extremfallen. Och med det hir vill jag
bara ha sagt, att den fragestillning om foljderna av en omlokalisering av ett
foretag, som Artle antyder, inte kan losas med hjalp av input-output-analysens hjalp.
Ndgra synpunkter pa berakningarna av import- och exportinnehdllen
Som ovan nimnts har Artle beraknat export- och importinnehallen for
de olika produktionssektorerna.
Han har darvid skilt mellan direkt och
indirekt innehall. Dessa begrepp ar ingalunda nya, men fSrfattaren anvinder
dem hir pa ett sitt som f6refaller minst sagt egendomligt. Vi har darfor
anledning att ga in pa fragan vad dessa begrepp egentligen betyder. Vad
forfattaren menar med direkt import och direkt export ar fullt klart. Det
ar helt enkelt den import, som sker direkt till sektorn ifrAga resp. den
export som sker direkt fran sektorn ifraga. Litet vanskligare ar det kanske
att forsta inneborden av den skillnad mellan en sektors direkta export och
dess direkta import som Artle konstruerar. For en nation kan man kanske
tolka den skillnaden sa, att den anger hur stort utbud av utlandsk valuta
som kommer ifran sektorn ifraga, men vad skillnaden ifraga har f6r innebord for en stad, tycker jag ar mera tveksamt.
Tolkningen av det totala importinnehallet - dvs. summan av det direkta
och det indirekta importinnehallet i en viss sektors leveranser till final
demand - ar fullt klar. Det betyder helt enkelt den minskning i importen,
som skulle komma till stand, om final demand pa ifragavarande sektors
produkter skulle nedga till vardet noll. Kinner man detta totala importinnehall, kan man som fdrfattaren ocksa sager, ge det har begreppet en
multiplikatortolkning och anvanda det till att finna svar pa fragan: Antag
att final demand pa sektorns produkter forandras sa eller sa mycket. Hur
kommer da den forandringen att inverka pa den totala importen till staden?
Men nu kommer det svara. FSrfattaren beraknar i tabellen pa sid. 76
skillnaden mellan direkt export och total import innehallen i leveranserna
till final demand. Jag maste tillsta, att jag inte f6rstar, vad den siffran sager
oss. Vi kan ju tolka exportsiffran som ett matt pA den minskning i valutainkomster, som skulle uppsta, om exportefterfragan pa sektorns produkter
skulle forsvinna. Men vad ar det da f6r mening i att fran den siffran subtrahera hela den minskning i valutautstr6mningen, som skulle komma till stand
genom ett totalt f6rsvinnande av hela final demand, dvs. ett f6rsvinnande
inte bara av exporten utan aven av den inhemska delen av final demand?
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Vore det inte rimligare att laborera med exempelvis skillnaden mellan direkt
export och det totala importinnehallet i exporten. En sAdan skillnad skulle
man da kunna tolka sAsom den f6riindring av bytesbalansen, som skulle
uppsta, om exportefterfragan pa ifragavarande sektors produkter forsvann.
Alternativt skulle man kunna bilda skillnaden mellan hela final demand och
importinnehallet i detta. En sadan skillnad skulle man dA kunna tolka sasom
den forandring i bytesbalansen, som skulle uppsta om hela final demand
pf sektorns produkter skulle forsvinna. Savitt jag forstar, ar Artles kalkyler
over skillnaden mellan export- och importinnehAll meningslosa. Hur man
skulle kunna laborera med begreppen indirekt export och indirekt import
skulle - tror jag - framgh mycket lattare, om f6rfattaren hade framstallt
dem i form av multiplikatorer. Det skulle kunna goras ungefar sa har:
Vi utgar ifran ekvationen ovan
X=A-1Y
och tanker oss i likhet med forfattaren, att importkvoterna for varje sektor
ar givna. Om vi da betecknar den direkta importen till den i:te sektorn med
m, och av dessa element bildar radvektorn M sa kan vi skriva
M=BX
dar B ar en diagonalmatris, vars element uttrycker importkvoterna. Sag nu
att I betecknar en radvektor med idel ettor, dA blir summan av all import
lika med
IM = IBX = IBA-1Y
Vi kan harav bilda differentialen
d(IM) = IBA-ldY
H6gra ledet har utgors av en summa, dar koefficienterna framfor varje
dy air identiska med dem som forekommer i f6rfattarens formler for det
direkta plus det indirekta importinnehallet i leveranserna till final demand.
Uppenbarligen kan vi ge dessa koefficienter en multiplikatortolkning. De
anger den effekt pA importvardet, som harror fran foriindringar i final
demand.
Vi kan gora pa analogt sitt med den indirekta exporten. Om vi dar utgar
ifran formeln
X=A(YH+ Y),
dar vektorerna Y, och YE betecknar final demand pa hemmamarknaden
resp. exporten, far vi vid of6randrat YH
dX = A-ldYE
For dYE= Y, far vi tydligen
dX=A-IYE.
Hogra ledet i denna ekvation ir identisk med det uttryck for direkt plus
indirekt export som f6rfattaren har i sin formel pa sid. 79. Darav foljer att
ekvationen ovan ger en multiplikatorframstallning
av f6rfattarens begrepp
indirekt export. Enligt denna framstallning skulle man kunna tolka detta
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begrepp sAsom den minskning i ifrAgavarande
skulle komma till stAnd, om all export forsvann.

sektors produktion,

som

Deflateringsproblemet
Nir forfattaren i sitt femte kapitel g6r en prognos over antalet yrkesverksamma personer i Stockholms stad ar 1955, gor han sA, att han anvander sig
av den inversa Leontief-matris, som han konstruerat pA basis av data frAn
1950 och multiplicerar den med en final demandvektor f6r Ar 1955. Darvid
anvander han sig av det monetira vardet av denna vektor. Det ar alltsA 1955
Ars virdesiffror han satter in i final demandvektorn. Nu ir det valkant, att
variabler som forekommer i input-output-teorin ar tankta som reala storheter. Det ar forfattaren naturligtvis medveten om, och han ar darfor ocksA
medveten om att han vid beriikningen av arbetskraftsAtgAngen inom de
olika sektorerna mAste deflatera de varden pA produktionsvariablerna, som
hans teknik ger honom. En sAdan deflatering utfor han ocksA. Darvid anvander han sig av samma deflateringsfaktor for samtliga sektorer. Jag vill
emellertid gora gillande, att ett sAdant f6rfarande inte leder till korrekt
resultat. Hans metod skulle, om jag inte misstar mig, vara adekvat, om det
vore sA, att de prisfraindringar, som f6rekommit mellan 1950 och 1951 till
alla delar varit rent inflatoriska dvs. om alla priser och loner hade r6rt sig
proportionellt. Men sA torde alls inte vara fallet. Mellan de tvA Aren har rimligen produktiviteten stigit i olika grad i olika sektorer och darav mAste
dA rimligen folja, att prisutvecklingen inte varit enhetlig. Och i samma
mAn som proportionalitet i prisf6randringarna inte varit for handen blir
forfattarens forfarande inadekvat.
Slutanmdrkning
De kritiska synpunkter, som jag nu framfort betraffande Artles sitt att
utnyttja sin inpout-output-matris minskar pa intet siitt det stora varde, som
ligger i insamlandet av data for denna matris. F6r mig framstAr det viirdet
sh stort att det i kombination med de mAnga positiva dragen i boken - vilka
jag har kanske behandlat nAgot styvmoderligt - g6r denna till ett mycket
vardefullt bidrag till den vetenskapliga litteraturen.
Ragnar Bentzel.
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