Böcker
Samhällsekonomisk
prognosteknik
De ökade resurser som under efterkrigstiden
framför allt i U S A satsats på insamlandet aveko·
nomisk statistik har skapat en helt ny grundval
för den tillämpade nationalekonomin. En bättre
statistisk kunskap om den verklighet vi lever och
verkar i har successivt ackumulerats och systema.
tiserats som underlag för förutsägelser om fram·
tiden (prognoser). Exempel är den 1965 publice.
rade ekonometriska kvartalsrnodellen för u s A
("Brookingsmodellen") och halvårsrnodellen för
den svenska ekonomin som är under konstruktion
inom vårt eget konjunkturinstitut. Dessa sofistike·
rade prognosmodeller bygger på den ekonometris·
ka metoden, dvs i princip regressionsteknikens
tillämpning på tidsseriedata.
Den ekonometriska metoden som underlag för
avancerat prognosarbete utgör temat i en utmärkt
framställning av Carl·Johan Åberg, Samhällseko·
nomisk prognosteknik (Stockholm 1966, Nor·
stedts, 156 s, pris 27 kr) som nyligen utgivits.
Denna bok fyller väsentliga behov i minst två
hänseenden. För det första presenteras på ett
mycket överskådligt sätt de problem som möter

institutionell översikt av de adm
i vårt land såväl som utomland
form sysslar med prognosverksam
lande av ekonomisk statistik. V
stort utrymme åt en angelägen d
begreppsapparat och symbolik so
de prognosmakaren använder i
kommunikation med omgivninge
get lämnas i en inte alltför tekn
Iig form en klar presentation av
är och hur man på olika sätt ka
beskrivning av det ekonomiska s
termer.
l följande två kapitel ("esti
och "trendanalyser") domine
metodproblemen ; hl a diskutera
tvärsnittsdata över enskilda eko
kontra användningen av summer
eller kombinerade ansatser. Sto
ägnats åt de statistiska komplik
'står när man övergår från enkl
deller av typen konsumtionsfu
komplicerade interdependenta
för ett lands hela ekonomi av
ovan. Framställningen blir i dess
got teknisk och svårbemästrad f
icke orienterade, en omständighe
tagligen kommer att få många
.avbryta sin läsning på detta stad
,lig fingervisning om alt dessa tv
tel inte är nödvändiga för först
sista och betydligt mer lättsmäl
varit på sin plats.

