Review: [untitled]
Author(s): Lars Wohlin
Source: Ekonomisk Tidskrift, Årg. 66, n:r 2 (Jun., 1964), pp. 163-167
Published by: Blackwell Publishing on behalf of The Scandinavian Journal of Economics
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3438584 .
Accessed: 21/10/2011 08:03
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of
content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms
of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Blackwell Publishing and The Scandinavian Journal of Economics are collaborating with JSTOR to digitize,
preserve and extend access to Ekonomisk Tidskrift.

http://www.jstor.org

163

LITTERATUR

nara till hand att spekulera i om inte en tillampning av spelteorin i iinnu
storre utstrackning an som hair skett skulle kunna klarare formulera problemstiillningarna.
Enligt en artikel i Ekonomisk Revy, mars 1964, avser SAF:s referensgrupp att inom ett Ar publicera ett antal empiriska studier, som redan utforts i referensgruppens regi. Man far hoppas att hair ingar studier av hur
intressenterna upplever sina egna och varandras malsiittningar, i den man
dylika existerar, och att de iven omfattar om och hur f6retagsledaren upplever de ovriga intressenterna.
Sammanfattningsvis kan sagas att boken definitivt bor ha tryckts i ett
minst lika stort antal som det finns f6retagsnamndsledamoter,
organisationsintresserade pa foretagen och organisationsstuderande
vid vAra h6gskolor. Det ar en belist f6rfattare, litteraturreferenserna uppgar till ca 250,
som har presenterat en intressant modern organisationsteori och dessutom
limnar ett stimulerande bidrag till debatten om foretagsdemokrati.

Sven-Ivan Sundqvist
The Production System of the Swedish Economy, an Input-output Study.

By Bengt H6glund och Lars Werin, Almqvist & Wiksell/Geber,

Stockholm

1964, 231 s. Input-output tabeller f6r Sverige ar 1957. Samma forfattare.
Kommer att finnas tillganglig i stencilerad form vid Stockholms Universitets
nationalekonomiska institution.
Det har blivit nAgot av en internationell prestigesymbol for ett land att
ha en input-output tabell och heist da en med sa manga sektorer som m6jligt. FrAnvaron av Sverige bland innehavarlanderna har lange forvanat

utlHndska ekonomer.

Missf6rhallandet

har emellertid

avhjalpts tack vare

ett utomordentligt omfattande arbete av Bengt Hoglund och Lars Werin. Resultatet har nu publicerats i tva delar, dels i en bok ,>TheProduction System
of the Swedish Economy?, dels i en stencilbilaga >Input-outputtabeller for
Sverige ar 1957,, vilken ej ar oversatt till engelska.
Det har gatt nara trettio ar sedan Leontief presenterade sin forsta inputoutput tabell for USA. Sedan dess har en omfattande teoretisk litteratur pa
omradet vuxit fram, och mycken empirisk forskning har utforts. Det har
saledes funnits ett stort erfarenhetsmaterial frAn liknande studier i andra
lander som forfattarna har kunnat bygga pa. For- och nackdelar hos alternativa tekniska losningar pA de problem som uppkommer vid konstruktionen av en input-output tabell har med tiden utkristalliserats ganska vil.
Beskrivningen och diskussionen av modellen och den anviinda metoden har
darfor kunnat goras koncis och kortfattad. NAgra specifika litteraturhanvisningar har inte gjorts.
Det vidare problemet som galler input-output modellens virde som analysinstrument for olika ekonomiska problem diskuteras inte alls i boken.

Boken ar uppdelad pa en textavdelning och en tabellbilaga. De forsta
fyra kapitlen innehaller en redogorelse for modellens uppbyggnad. De Aterstaende tre kapitlen bestar av sammandrag och bearbetningar av huvudtabellerna, vilka Aterfinns i tabellbilagan och vilka kan sagas utgora slutresultatet av input-output studien.
I stencilbilagan Aterfinns en detaljerad beskrivning av det statistiska materialet. Den offentliga statistiken har varit helt otillricklig och forfattarna
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har varit tvungna att utf6ra ett mycket stort antal enkatundersokningar.
Vidare finns en redogorelse for hur produktions- och forbrukningstalen
for varje varugrupp uppskattats. De fullstandiga input-output tabellerna,
som legat till grund for berakning av produktionskoefficienterna,
ingiar
ocksa.
Boken kan knappast anses vara fristaende i den bemarkelsen att ingen
mer ingaende analys baserad pa input-output tabellerna kan goras utan att
man tar del av stencilbilagan. Dirtill innehaller denna alltf6r mycket av
vasentligt material om varuklassificering, felmarginaler och aven metoder.
Stencilbilagan har dessutom ett mycket stort egenvarde; vi har fatt en detaljerad information av manga sektorer i ekonomin, som vi tidigare helt
saknat.
Produktionssystemet har representerats av en oppen input-output modell.
Den ar statisk och nagra berakningar av stock-flow koefficienter har saledes inte gjorts. Transaktionsmatrisen kan skrivas:
xri:

Zih

Wkj: VkhJ

Den ar uppdelad pa fyra delmatriser, vilka har representeras av sina
typiska element. Den ovre vainstra ar kvadratisk och anger varufloden mellan 127 sektorer inom produktionssystemet.
Den nedre vinstra anger insatsen av primarfaktorer i varje endogen
produktionsprocess. Bland primarfaktorerna har upptagits alla importvaror,
indirekta skatter, subventioner och tullar, de egentliga produktionsfaktorerna arbete och kapital samt nagra varugrupper som visserligen framstillts inom produktionssystemet, men som man av olika skal valt att lagga
i den exogena sektorn.
Dit hor varugrupperna for framstallning av kraft (brinsle och elektrisk
energi) samt en restgrupp. Till den senare har en del, huvudsakligen
tjinsteproducerande
grupper forts, vilka inte kunnat hanf6ras till nagra
av de ovriga producerade varugrupperna och vilkas produktiva forbrukning man endast sk6nsmassigt kunnat uppskatta. Primarfaktorgruppen
kapitaltjanster har det inte varit mojligt att uppdela pa avskrivningar,
rantor och vinst. Gruppen utgor en restpost, da den beriknats for varje
sektor som skillnaden mellan vardet av totalproduktionen och alla redovisade input. I tabellerna har kapitaltjanster och restgruppen sammani de olika processerna har darigenom blivit
slagits. Kapitalanvandningen
nagot for hogt redovisad.
Matrisen [zih] anger forbrukningen av de producerade varugruppernas
output i olika slag av slutlig konsumtion. Konsumtionen fSr ar 1957 har
spaltats upp i inte mindre an 35 olika typer: export, privat konsumtion,
investeringar i industri, jordbruk och lager samt inte mindre an 30 kategorier av statlig och kommunal konsumtion. Matrisen [Vkh] slutligen ar
en >avstamningsmatris)>.
Pa basis av en sa upprattad input-output tabell och med antagande om
en konstant-proportionell
har de tekniska koefficienproduktionsfunktion
terna kunnat beraknas. I allmanhet har detta gjorts med utgangspunkt fran
flidesmatriserna
[xi,] och [w,j]. I vissa fall har dock koefficienterna uppskattats med ledning av den produktiva forbrukningen inom mer eller
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mindre representativa foretag. Om vi later A och B beteckna koefficientmatriserna for de producerade varorna resp. primarfaktorerna samt X, W
och Y vara kolumnvektorer f6r resp. totalproduktionen, totalanvindningen
av produktionsfaktorer
for varje varugrupp samt slutlig konsumtion av
varor och tjinster, kan pa sedvanligt satt de obekanta storlekarna i X och
W losas ur ekvationerna:
X= (I-A)-1Y
W= B(I-A)-ly
Genom att ersatta Y med matrisen Z, som anger den slutliga konsumtionen
ar 1957 uppdelad pa olika iindamal, i ovanstaende ekvationer erhaller vi
den totalproduktion och den totala insats av primiirfaktorer som atgick
for olika slag av slutlig efterfragan ar 1957. I tabellbilagan har matriserna
A)-1, (I- A)-1Z och B(I- A)-1Z atergivits.
Vid utformningen av den refererade modellen har man tagit hinsyn till
de problemstallningar
som man pa olika hall velat fa belysta. Graden av
aggregering har salunda delvis bestamts av onskemalet om en detaljerad
kartlaggning av varuflodena inom verkstadsindustrin. Den har dirf6r delats
upp pa inte mindre an 56 varugrupper, medan ovrig industri upptar 55
sektorer och de 16 aterstaende fordelar sig pa bas- och servicenaringar.
Vidare har man varit intresserad av att studera relationen mellan den
offentliga sektorn och den ovriga ekonomiska aktiviteten i landet. Exempelvis har vi nu getts mojlighet att analysera forsvarets ianspraktagande av
reala produktionsresurser.
Detta har varit ett bidragande motiv till den
langt gaende uppdelningen av den offentliga sektorns konsumtion.
Nedan kommer vi i korthet att ange de metoder som forfattarna valt
vid behandlingen av nagra av de centrala problem, som alltid uppkommer vid konstruktionen av en input-output tabell.
Storheterna i transaktionsmatrisen ar upptagna i varden och inte volym.
Bland primiarfaktorerna har dock vid sidan om viirdetal, atgangstalen for
olika slag av arbetskraft och energi iven angetts i fysiska kvantiteter. Vid
berakning av atgangstalen har anvants s. k. producentpriser, dvs. fran marknadspriset har subtraherats transport- och handelskostnader samt skatter
och subventioner. Dessa kostn'ader har i stallet behandlats som en separat
ir
kostnadspost som paf6rts koparen. Fordelen med detta forfaringssatt
att man bibehaller samma pris fran en sektor oberoende av till vilken kopare den levereras. Transportkostnader och handelspalagg varierar i allmanhet starkt mellan olika slag av kopare. Distributionskostnaderna
och
skatterna iir saledes registrerade till en del som konsumerade i den produktionsprocess de atgar och for ovrigt som en del av den slutliga konsumtionen.
Importen har delats upp i icke-konkurrerande varor, dvs. sadana som
inte ar f6remal for produktion inom landet, och konkurrerande importvaror. De senare ar uppdelade i 127 varugrupper, vilka i princip till sin
sammansattning skall motsvara de inom produktionssystemen
framstallda
varugrupperna. Bada slagen av importvaror har uppstallts bland de primara
da deras tillforsel ar exogent bestamd. Importvaproduktionsfaktorerna
rorna har saledes registrerats dels som input i de olika produktionsprocesserna och dels som varor avsedda for direkt slutlig konsumtion. En nodA, B, (I-

A)-1, B(I-
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vandig f6rutsittning f6r att input-koefficienterna skall vara stabila vid
denna metod ar att relationen mellan importerad och hemmaproducerad
kvantitet i Atgangstalen f6r varje process ar oforandrad. Hur mycket detta
antagande okar instabiliteten i koefficienterna ar svart att bedBma utan en
empirisk testning. En sadan test kunde da i forsta hand begrinsas till de
varugrupper dir importen absolut sett ir stor och andelen h6g.
Problemet att uppskatta input-koefficienterna nir blandad tillverkning
forekommer inom produktionsanlaggningarna h6r till de svArare och mer
tidskrivande avsnitten i en input-output studie. I en input-output modell
antas iatt varje varugrupp motsvaras av en och endast en produktionsprocess. Den antagna produktionsfunktionen kan endast ges en mening
nar den avser en vara eller mijligtvis en varugrupp. Relationen mellan
insats och totalproduktion i en anliggning dar flera varor tillverkas ar
opreciserad och beroende av totalproduktens sammansittning.
Svarigheten uppstAr genom att industristatistiken ir baserad pa anliggningar, diir ofta tier an en vara produceras, och att f6rbrukningssiffrorna
hanfor sig till den totala tillverkningen. Det ar sallan m6jligt att f6rdela
insatsen av varor pa de olika slutprodukterna. Forfattarna har trots detta
valt metoden att uppskatta koefficienterna med utgangspunkt frAn varugrupper. Detta har n6dvandiggjort en transformationsprocedur, som schematiskt innebar att man subtraherar varje sekundarprodukt fran den totala produktionen i anliiggningsgruppen dar den inte ar huvudprodukt, dvs.
utgor en st6rre del av totalproduktionen an varje annan varugrupp, och
adderar den till produktionen i den anlaggningsgrupp dar den ar primar.
Parallellt maste en viss del av atgAngskvantiteterna i de sekundaira anliiggningsgrupperna ocksA transfereras till den primara anliiggningsgruppen.
Input-strukturen i denna far da tjina som mall vid omf6rdelningen.
Den beskrivna transformationen kan ges en matematisk formulering. Vi
bildar forst en s.k. huvudproduktmatris [xi'], dir xJ' anger produktionen
av varugrupp i inom anlaggningsgrupp j. Det kan da visas att de s6kta
koefficientmatriserna kan erhallas ur ekvationen:

[

B]

[T

[xJ
i]=[xi],

vilket ger

[Xri][xsi-1.

Transformationen ger ett exakt resultat f6rutsatt att sammansittningen
av varje varugrupp ar densamma i alla de f6retag dar den tillverkas samt
att produktionen av en varugrupp kriver samma insats i alla de anliggningar som tillverkar den. Dessa villkor ar sjalvfallet inte helt uppfyllda i
verkligheten. En konsekvens av detta ir att man erhAllit negativa koefficienter i losningen. DA dessa inte kan ges nAgon rimlig tolkning har de satts
lika med noll, varvid vissa kompenserande justeringar av de positiva koefficienterna f6retagits.
Som namndes ovan har i de avslutande kapitlen sammandrag och bearbetningar gjorts av huvudtabellen. Bland annat har f6rfattarna sarskilt
analyserat sambandet mellan exporten 1957 och den ekonomiska aktiviteten
inom produktionssystemet samt exportens ianspraktagande av primirfaktorer. Dirav kan man t. ex. utlisa att den totala importen som Atgick for
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produktionen av 1957 ars export utgjorde ca 12% av exportvardet, medan
motsvarande tal for bilproduktionen var nastan 30%. En lfng onskelista
pa ytterligare bearbetningar och analyser kan latt uppstallas. Salunda hade
det varit av intresse att fA en sammanstillning av kapital- och arbetskraftsintensiteterna f6r olika varugrupper och att fa en jamforelse i detta avseende mellan exporten och importen. SjSlvfallet far det dock ankomma pa
de institutioner och de enskilda forskarna att g6ra de bearbetningar som
de behover f6r eventuella utredningar.
Sammanfattningsvis maste framhAllas att det ar en mycket imponerande
pionjarinsats som H6glund och Werin utfort med denna studie. En inputoutput studie ar inte enbart en systematisk ordning av statistiskt material
utan det kravs mycket av teoretisk insikt och allmint omd6me vid alla
de avvigningar som maste g6ras i nastan varje arbetsmoment. Man fAr
slutligen ocksa komma ihag att kvaliteten i arbetet matt sfsom noggrannheten i uppskattningarna varit en optimering mellan insatsen av resurser,
som varit relativt knappa, och vardet av st6rre precision.
Lars Wohlin

A Study of Cost and Demand Inflation av J. D. Pitchford. Contributions
to Economic Analysis, North-Holland Publishing Company, Amsterdam
1963. 167 s.
Den fundamentala hypotesen i Pitchfords studie ar att prisnivan och
lonenivan ar saval efterfrage- som kostnadsdeterminerade,
vilket sett ur
mikrosynpunkt innebar att pa en del marknader ar samspelet utbud-efterfrfgan den dominerande pris- och lonebestammande faktorn, medan pa
andra hall ,cost-pricing,,
levnadskostnadsindexbundna
loner o. d. i viss
man har satt marknadskrafterna ur spel. En forutsattning f6r att kostnadskomponenterna skall fA nagon verklig effekt ar dock att de priser eller loner
som de implicerar ej sammanfaller med jamviktsvardena
(de pris- och
lonenivAer vid vilka jaimvikt mellan utbud och efterfragan rader pA de olika
marknaderna). Arbetstagarnas lonekrav och den vinstmarginal som foretagarna stravar efter innebar fran skilda hAll simultant framforda krav pa
det totala produktionsresultatet. Om anspraken samtidigt kan tillfredsstallas
erhAlles det fall da kostnadskomponenterna
blir helt neutrala sa att jamviktspriser och jamviktsloner som i ett enbart efterfrAgebestamt system
uppnas. Om dfremot inkomstkraven ir 6verdrivna (excessive income
claims) - dvs. de sammanlagda anspraken overstiger den fysiska kapaciteten - kommer de slutliga vardena (den reala efterfragan innehaller en
term med prisnivan i namnaren och faller darfor nfr prisnivan stiger) pa
loner och priser (de stationara vardena) att ligga hogre in jamviktsvardena.
Sverskottsutbud pa arbets- och varumarknaden ar orsak till att inflationsprocessen avstannar. Om A andra sidan full sysselsattning skall bevaras
innebar detta att priser och loner standigt maste stiga.
I den grundlaggande modellen antas det att inkomstanspraken f6rblir
konstanta under hela f6rloppet. Ett mer realistiskt antagande som Pitchford senare fogar till modellen ar att ansprakens storlek ar positivt korrelerade till 6verskottsefterfrAgan pa varu- och arbetsmarknaden. Det kan da
konstateras att priser och loner i stillet for att som tidigare asymptotiskt

