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LITTERATUR

A Study of Economic Growth and International Trade av Bo Sodersten.
Almqvist & Wiksell. Stockholm 1964. 190 s.
Teorin for internationell handel sages ofta inte skilja sig i nagra vasentliga avseenden fran allmin ekonomisk teori. Ett av de skal som brukar anforas for att den skall behandlas sjlilvst,andigt, ar att fdrekomsten av tullar
och andra handelshinder och de fenomen, som sammanhinger med valutamarknaderna, skapar problem och effekter, speciella for handel 6ver nationsgrinser i motsats till handel inom ett land. I sin analys av den ekonomiska tillvaxtens effekter p& den internationella handeln har Bo SSdersten
inte behandlat dessa problem. Han har bortsett fran existensen av saval
tullar, valutamarknader och vixelkurser som kapitalrirelser. Han har studerat en ekonomisk-teoretisk modell med tvA sektorer, vardera producerande
tva varor med tva produktionsfaktorer. Det som gor hans modell till en modell for internationell handel air egentligen endast, att han valt att kalla de
tva sektorerna land 1 resp. land 2; de kunde lika garna betraktas som regioner inom ett och samma land. Soderstens bok ar alltsa vdasentligen en
analys av interregional handel under en utvecklingsprocess.1 Detta ir val
ocksa den mest intressanta aspekt, som kan liggas ph problem rorande den
internationella handelns utveckling pa lang sikt.
Den modell S6dersten arbetar med, ar en allman jamviktsmodell av neoklassisk typ, med vilken han genomfbr en komparativt-statisk analys. Den
komparativt-statiska ansatsen till ett studium av en dynamisk, langsiktig utveckling ar uppenbarligen en svaghet. S6dersten air naturligtvis medveten
harom och presenterar diirfir sitt arbete nairmast som en undersokning av
vilka slutsatser den neo-klassiska teorin ger, om den appliceras ph det har
aktuella problemet. Daremot har han inte ambitionen att, som han upprepade ganger siger, framstalla en *riktig, modell, eller den basta modellen
for den aktuella analysen. Likval har han stor tilltro till den neo-klassiska
modellens forklaringsvarde, och soker tilllmpa den pa vissa konkreta problem, framf6r allt rorande handeln mellan utvecklade och underutvecklade
lander.
Innehdll.
Efter ett inledande kapitel presenterar Sodersten i kapitel 2 huvuddragen
av sin modell. Denna ar en efterfrage- och utbudsmodell, och Sodersten
soker f6randringarna i jiimviktsl6sningen f6r vissa strategiska endogena
variabler, sasom det relativa priset mellan de tv& varorna (terms of trade),
nationalinkomsten i det ena landet samt export- och importvolymerna. Den
ekonomiska tillvaxten representeras i detta kapitel av en ospecificerad for1 Inga transportkostnader f6rekommer mellan de tva regionerna, som har en gemensam varumarknad men olika faktormarknader.

LITTERATUR

223

skjutning av transformationskurvorna. I de formler for de olika variablernas
f6randringar, som S6dersten harleder for detta allmianna fall, kan han senare
substituera uttryck, som galler under olika antaganden betriffande de faktorer som orsakat transformationskurvornas
forskjutningar.
I kapitel 3 undersoker Sodersten det ifall att forskjutningen av transformationskurvan ar begransad till det ena landet och har sin grund i en autonom
bkning av tillgAngen pa de tva produktionsfaktorerna,
kapital och arbetsir helt ospecikraft. Det visar sig da att sa lange produktionsfunktionerna
ficerade (bortsett fran de vanliga antagandena om positiva och avtagande
gransproduktiviteter etc.) blir riktningen av forandringarna i terms of trade
beroende av ett o6verskAdligt antal faktorer. Han overgar darfor till att arbeta med lineart homogena produktionsfunktioner,
varvid resultaten blir
lattare att tolka. Vid en autonom kapitalackumulation forbittras eller forsamras nu terms of trade beroende pA om kapitalintensiteten
(kvoten mellan
ar storst i import- eller exportsektorn.
kapital- och arbetskraftsvolymerna)
Xven utvecklingen av realinkomsten ar beroende av faktorintensiteterna, eftersom den sammanhanger med f6randringar i terms of trade. Om terms of
trade fSrbittras genom kapitalokningen, maste sjilvfallet realinkomsten oka.
Om a andra sidan faktorintensiteterna ar sadana att terms of trade forsamras, paverkas tillv,xten i realinkomsten negativt fran exportsidan. Denna
negativa effekt blir av forklarliga skal sarskilt stor, om exportsektorn ar
dominerande i ekonomin. Sodersten undersoker dock inte narmare villkoren
for att realinkomsten skall falla som en foljd av kapitalackumulation. Pa
denna punkt fullf6ljer han inte sina intentioner frAn kapitel 2, dar mojligheterna for *impoverishing growth,) preliminart behandlats.
En alternativ forklaring till transformationskurvans
forskjutning, namligen en okning av arbetets och kapitalets produktivitet genom tekniska
framsteg, behandlas i kapitel 4. Upplaggningen ar dar likartad med kapitel 3.
Forandringen i terms of trade visar sig aven har bli beroende av ett stort
antal faktorer. Den relativa styrkan i produktivitetsstegringarna
i de bAda
sektorerna ar en av dessa faktorer. Sektorn med den snabbaste tekniska utvecklingen tenderar att fA forsamrade terms of trade. Dessa effekter kan i
viss mAn motverkas av de tendenser till omallokering av kapital- och arbetskraftsresurserna, som uppkommer via de av den tekniska utvecklingen genererade f6randringarna av de marginella produktiviteterna. Dessa motverkande tendenser kan komma att 6vervaga i en situation, dar gransproduktiviteten f6r den ena eller f6r bada faktorerna minskar genom den tekniska
utvecklingen.
Slutsatserna for realinkomstens utveckling blir liksom i foregaende kapitel
beroende av fraindringstendenserna
hos terms of trade. Bade i kapitel 3
och kapitel 4 diskuterar Sodersten aven tillvaxtens effekter pa faktorpriser
och inkomstf6rdelning. De kvalitativa slutsatser Sodersten har kan dra ar
helt i samklang med traditionell teori.
I kapitel 5 behandlar Sodersten ett specialfall, namligen att produktionen
av de bAda varorna sker med tekniskt givna, konstanta faktorproportioner.
Han visar dar forst f6r en sluten ekonomi att en okning av kapitalmangden
leder till en sankning av det relativa priset pa den mer kapitalintensiva
varan och en okning av realinkomsten, om full sysselsittning
skall bibehAllas. For en oppen ekonomi blir effekterna av kapitalbildning beroende av
om det ar exportindustrin eller importindustrin, som ar mer kapitalintensiv.
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I det forra fallet kommer terms of trade att f6rsamras, medan inkomstens
f6randringar inte kan bestaimmas till sitt tecken. Kapitalbildning kan alltsa
har leda till en minskning av realinkomsten; realraintan kommer att falla
och incitamenten till kapitalbildning upphor. Denna utveckling ligger dock
utanfor Soderstens formella modell, eftersom han dar inte har nAgon spareller investeringsteori. Hans resonemang leder bara fram till den ganska
triviala slutsatsen att kapitalbildningen kan fortsitta endast under forutsittning att kapital exporteras till andra lander dar det f6religger substitutionsmojligheter mellan de tva produktionsfaktorerna.
S6dersten tar slutligen i kapitel 6 resultaten i de f6regaende kapitlen till
utgAngspunkt f6r en diskussion av vissa aldre teorier om utvecklingen av
terms of trade mellan utvecklade och underutvecklade lander. Diskussionen
bestar framf6r allt av en kontrastering av ,den engelska skolan,>, frimst representerad av Keynes, med dess f6rvantningar om en lAngsiktig f6rsimring
av terms of trade for de utvecklade landerna, a den ena sidan, mot Singer
och Prebisch i den andra, som i stort sett f6rutsag en motsatt utveckling
av terms of trade. S6dersten visar ocksA utifran sin modell under vilka f6rutsittningar den neo-klassiska teorin ger resultat analoga med Singer-Prebisch's.

Diskussion av modellen och analysens upplaggning.
Slutsatserna av Soderstens analys ar ofta mycket komplicerade och svar6verskadliga. Detta sammanhanger delvis med hans mAlsittning att ge en
rigoros och fullstandig behandling av neo-klassisk teori. Dispositionen ar
klar och lasaren ar genomgaende medveten om i vilken riktning S6dersten
vill driva sin analys. En svaghet ar dock att kapitel 2 - med dess allmanna
formulering av modellen - utg6r en onodig f6rpostfiiktning till framstillningen i kapitlen 3 och 4, dir bokens egentliga tyngdpunkt ligger. Man fragar sig om inte uppliggningen med den allmant formulerade modellen i
kapitel 2 som utgAngspunkt f6r den fortsatta framstallningen givit upphov
till komplikationer. I de tva foljande kapitlen erhaller namligen Sodersten
jamviktslosningar f6r priser och kvantiteter via de transformations- och utoch optimibudsfunktioner, som kan hirledas ur produktionsfunktionerna
villkoren. En helt traditionell vag till jimviktslosningen - som inte anvinder sig av transformations- och utbudsfunktionerna frAn kapitel 2 - hade
sakerligen varit lattare f6r lasaren att folja och dessutom gjort det m6jligt
att undvika en del analystekniska omvagar.
I det f8ljande kommer vi att peka pa vissa, som det synes oss allvarliga,
brister i Soderstens analys. VAr kritik kommer i huvudsak att vara immanent till sin karaktar, i sA matto att vi staller fragan om han utf6r de for
problemstallningen relevanta (matematiska) operationerna, om han applicerar vedertagna begrepp pA ett meningsfullt sitt osv. Av referatet ovan har
framgatt att S6dersten aven anvinder sin modell f6r mer empiriskt inriktad
analys, framfor allt f6r att belysa problem rorande handel mellan utvecklade och underutvecklade lander. Vi kommer dirf6r inledningsvis ocksa att
diskutera modellens uppbyggnad mot bakgrund av dess anvandning f6r en
dylik problemstallning.
De mest centrala formlerna i boken ir de uttryck for forandringarna av
terms of trade, produktionsvolymer och nationalinkomst i det ena landet,
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som erhallits vid losningen av modellen i kapitel 2. Detta iir formlerna 2: 25,
2: 27, 2: 28 och 2: 29, sid. 34-35. I samtliga dessa uttryck f6rekommer foljande namnare:
A

p S2 aymY +p

+

aSY1P
l+

+

ap

dar P betecknar priset ph exportvaran i landet 1 (priset pa den andra varan
saitts = 1, sa att P representerar terms of trade), S2mar produktionen i land 2,
av detta lands importvara, S1x produktionen av exportvaran i land 1, Cim
konsumtionen av importvaran i land 1 samt Cax konsumtionen av exportvaran i land 2.
Alla slutsatser om tecknen pA de endogena variablernas forandringar bygger pa att A iiarst6rre an noll. I ett appendix till kapitel 2 visas att detta ar
fallet under det tillriickliga men icke n6dviindiga villkoret:
aClm

aC23>

aY1 aY2
Da Sodersten emellertid har byggt upp sin modell pa det grundlaggande
villkoret att Say's lag skall gailla f6r varje land f6r sig, dvs. att
Y1 = Clm + PCix och Y2 = C2x+ PC2m,
foljer aiven att

aClm ac23
a Yi a Y2

/aC2m aci)\
iY2 a Yi

Uttrycket A ar alltsa sakert positivt om konsumtionen av den vara som exporteras frAn landet 2 till landet 1 ar mer inkomstkanslig i land 1 an i
land 2. Pa grund av antagandet om Say's lag mAste emellertid samtidigt galla
att konsumtionen av den andra varan mAste vara mer inkomstkanslig i
land 2 an i land 1. F6r biigge varorna maste alltsA konsumtionen vara mest
inkomstkanslig i det land, dit varan inporteras. Xven om detta som nyss
namnts endast ar ett tillrackligt men inte n6dvandigt villkor, forefaller det
minst sagt aventyrligt att utifran en sAdan modell f6rs6ka dra slutsatser
betraffande handeln mellan utvecklade industrilander och fattiga livsmedelsoch rAvaruproducerande lander. Det nyssnamnda villkoret skulle ju innebara, att livsmedelskonsumtionens
inkomstkanslighet skulle vara st6rre i
industrilandet an i det underutvecklade landet, vilket knappast under nagra
omstandigheter kan vara realistiskt.
Anledningen till att Sodersten valt att gora den restriktiva f6rutsattningen
att Say's lag skall galla f6r varje enskilt land, torde vara att han darigenom
kunnat undvika att i modellen inf6ra nagra finansiella storheter. Det narmast till hands liggande alternativet vore naturligtvis att infora pengar i
modellen och att g6ra den betydligt mindre restriktiva forutsattningen, att
Say's lag giiller f6r de tva landerna gemensamt. Hirigenom blir modellen
mer komplicerad, men i gengiild skulle man vinna ett betydligt st6rre forklaringsvarde.
I Soderstens modell konsumeras vidare hela inkomsten, varfor den
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exogent bestamda kapital6kningen inte motsvaras av nagot sparande. I en
komparativt statisk analys av detta slag ar dock inte avsaknaden av sparande
att betrakta som nagon logisk inkonsistens; sparandet kan ha framkommit
under tiden f6r anpassningen till det nya jamviktslaget. Och eftersom vi
endast intresserar oss f6r jamviktslagen kan vi lamna sparandet utanfor
bilden, aven om kapitalokningen spelar en central roll i analysen. Genom
att kombinera antagandet om nollsparande med en vixande kapitalstock,
kan Sodersten sagas ha velat renodla de effekter av kapitalbildningen som
gar via produktionskapaciteten.
Detta kan emellertid ske endast under speciella forutsattningar, som i det
narmaste torde spoliera forklaringsvardet av hans modell. Da sparandet
skall vara positivt under systemets rSrelse fran ett jamviktslage till ett annat
men noll i bAda dessa jamviktslagen, maste sparfunktionen uppenbarligen ha
mycket speciella och orealistiska egenskaper.
Sodersten synes i viss man vara medveten om ensidigheten i hans behandling av kapitalbildningen och i ett mycket kort avsnitt fors6ker han
diskutera vissa aspekter pa sparandets roll i sammanhanget.1 Genom att han
far
darvid poangterar tidsaspekten som den vasentliga komplikationen,
i
till
ett
relation
den
ovidkommande,
analysen
ovriga framstallningen
dynamiskt inslag.
Han soker aven jamstalla sin kombination av nollsparande och kapitalbildning med behandlingen av sparandet i en vanlig keynesiansk modell,
dar kapitalbildningen pa kort sikt antas vara sA liten i f6rhallande till kapitalstocken, att dess kapacitetseffekter kan forsummas (sid. 15). Denna
analogi ar emellertid inte hallbar. I det senare fallet ar det fraga om en
approximation, medan Sodersten implicit forutsatter en speciell utveckling
i tiden av konsumenternas beteende - en utveckling som han pa intet satt
har motiverat. Medan de kortsiktiga effekter av kapitalbildningen, som gar
via efterfragesidan, kan analyseras med bortseende fran kapacitetseffekterna, kan de senare inte behandlas utan att aven efterfrageeffekterna beaktas. Inneb6rden i Soderstens analys kan sagas vara att man jamfor tva ekonomen med olika
mier med samma produktions- och konsumtionsfunktioner
stora kapitaltillgangar. Detta ar emellertid inte det fall Sodersten avser att
behandla: hans problem galler ju en ekonomi i tillvaxt.
Modellen i kapitel 5 med dess forutsattningar om extrem stelhet i produktionen ar naturligtvis foga intressant ur empirisk synpunkt. Sodersten drar
for ett underutvecklat lands
dock slutsatsen att om efterfrageelasticiteten
fasta
skulle
vid
ar
faktorproportioner nationalinkomsten
lag,
exportvara
maximeras vid mindre an full sysselsattning (s. 137). Genom inforandet av
kan saledes Sodersten har pavisa mojstelheter i produktionsfunktionerna
ligheten till att >impoverishing growth,> skall uppkomma.
Sodersten kommer emellertid efter det f6regaende resonemanget med
det nagot 6verraskande och svepande pastaendet, att franvaron av substitutionsmojligheter i produktionen skulle vara >one example of why industrialization could be the only road to a long-run solution of a country's problems>>. Det ar mycket svart att f6rsta, hur en sadan slutsats kan dras fran
en modell av den typ, Sodersten diskuterar. En argumentering for industrialisering som ett normalt led i ett lands utveckling torde kunna foras pa en
1 Se avsnittet ?The Accumulation Process versus Completed Accumulation*, s. 87.
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betydligt sakrare grundval an som har, pa f6rutsattningen om oforanderliga
faktorproportioner i produktionen av tvA jordbruksprodukter, vete och ris.
I omedelbar anslutning till analysen av vilka faktorer, som bestammer
forandringen i terms of trade diskuterar Sodersten i kapitel 2 begreppen
>export- och importbiased growth*. Dessa begrepp har overtagits fran Hicks,
som genomforde sin analys i en starkt f6renklad produktionsmodell. Eftersom efterfrAgesidan dar aimnades helt utanf6r bilden gav Hicks' analys
enkla och entydiga resultat.
Soderstens modell ar betydligt mer elaborerad pa produktionssidan, och
det finns darf6r ingen direkt vag att overfora de Hicks'ska begreppen pa.
Dessutorn bestams har terms of trade-forandringen iven av f6rhallandena pa
efterfragesidan. Nir S6dersten valjer att behAlla det entydiga sambandet
mellan >bias> i tillvixten och tecknet pa forandringen i terms of trade, maste
han darfor aven inkludera efterfrAgans inkomst- och prisberoende i definitionerna. Med detta forlorar Hicks' begrepp sin klart teknologiska karaktar
fakoch blir en sorts blandning av tekniska och konsumtionspsykologiska
torer.
Med ambitionen att forenkla sina definitioner gar dock Sodersten ytterligare ett steg. Skillnaden mellan exportbiased och importbiased tillvixt
anges saledes pA sid. 40-41 med uttryck som innehaller friindringen i j a mv i k t s 1 6 s n i n g e n f6r producerade kvantiteter i de bada landerna. Genom att knyta definitionen till endogent bestamda storheter avhander sig
Sodersten m6jligheten att med begreppen export- och importbiased tillvaxt beskriva en situation som orsakar vissa forandringar i terms of trade,
vilket var Hicks' avsikt. Sbderstens definitioner daremot, ar egentligen bara
ett annat satt att siaga att terms of trade f6orndrats i den ena eller den andra
riktningen. Med denna upplaggning ar det forklarligt att begreppen i den
fortsatta analysen inte kommer att spela nAgon som heist roll.
Sodersten ar uppenbarligen medveten om denna nackdel i upplaggningen
och f6rs6ker darfor Aterf6ra sina definitioner pa transformationskurvans
forskjutning (sid. 42-45). Eftersom denna forskjutning ar bestamd enbart av
faktorer pA produktionssidan ar detta egentligen lonl6st. De diagrammatiska
som redovisas pa de
exempel pa fbrskjutningar i transformationskurvan,
ovan angivna sidorna, ar sAledes inte med sakerhet exempel pa den typ av
bias i utvecklingen, som Sodersten anger. F6r detta mAste efterfrAgefunktionerna uppfylla specifika villkor. Det f6refaller som om Sbdersten har vill
6verge sina tidigare definitioner och i stillet knyta dem till tvA partiella
derivator som ingAr i losningen av modellen.1 Definitionen genomf6res dock
inte strikt varfor det ar omojligt att se om denna uppslagsanda ar en mer
framkomlig vag.
Dessa tvA partiella derivator spelar en framtradande roll i boken, eftersom
de ingAr i losningarna for samtliga endogena variabler i kapitel 2. Den ena,
aSim avser importvaran i land 1 och ar en derivata av transformations-

at

funktionen

(2: 6, sid 29).
Slm = Slm(Six, t).

1 Att Sodersten ar medveten om glidningarna i definitionerna av bias i tillvixten
framgar av en not pa sid. 16.
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avser utbudsfunktionen (2:16, sid. 32) f6r exportvaran
Six = Si(P,

t).

En omvand asymmetri aterfinnes f6r motsvarande partiella derivator avseende land 2. S6derstens motivering f6r denna asymmetri i behandlingen av de
tva varorna ar att den forsta derivatan mater ,the outward shift of the
(transformation) curve>, medan den andra sages mata >the change in the
curvature,> (sid. 30). Eftersom det sista pastaendet inte ar korrekt, sa
existerar inte denna fordel med den asymmetriska definitionen.' I stillet
synes denna asymmetri ha komplicerat den fortsatta behandlingen i kapitlen
3-4 och darvid medverkat till att fragan om optimaliteten i produktionsfaktorernas allokering kommit att behandlas pa ett oklart satt.
I de namnda kapitlen genomf6r S6dersten en hirledning
av saval
aSim
lm som asix
l- uttryckt i termer av produktionsfunktionernas

att
8t
vator och de exogent bestamda forandringarna

partiella deri-

av arbetskraft, kapital och

teknik (sid. 64-67.) Vid losningen av uttrycket for aslm anvander han sig

at

darvid av en metod, som inte ger tillrackligt antal ekvationer for att allokeringsforaindringarna - dvs. f6orndringarna i de endogena faktorkvanti- skall kunna bestammas. Av
teterna i de bada produktionssektorerna
detta drar S6dersten slutsatsen att allokeringen ph marginalen kan ske godtyckligt utan hansyn till vanliga optimalitetsvillkor.2 Detta ir inte en korrekt
slutsats, eftersom den partiella derivatan

Slm ar beraknad pt transformaat
tionsfunktionen, som definitionsmassigt f6rutsatter optimal allokering.
Situationen ir i sjalva verket den att det existerar en entydig losning iven
for forandringen av allokeringen vid tillskott i mingden produktionsfaktorer och vid fraindrad teknik. Denna losning ar bl. a. beroende av f6ri substitutionskvoten.
indringstendenserna
Varje anpassning langs transformationsfunktionen
mAste uppfylla dessa krav. Soderstens slutsats om
allokeringens godtycklighet pA marginalen' ar alltsA inte riktig i den meningen, att det inte skulle finnas en entydig optimal allokering av produktionsfaktorerna. Men den galler betraffande effekten av en exogen f6randring pa de ovriga endogena variablerna, om man begrinsar sig till att undersoka differentialer av f6rsta ordningen, dvs. om man approximerar produktionsytorna med deras tangentplan. For tillrackligt smA forandringar
innebiir detta naturligtvis en fullt tillAten approximation. Nar Sodersten
sedan pA detta satt bestammer de nya vardena pa systemets variabler efter
en forandring av de exogena storheterna, kommer dessa nya virden att im1Forandringen i kurvaturen mates av andra derivatan

2Silm

Se s. 66. )... on the margin, the possibilities for substitution do not matter,....
Denna sats uppstalldes ursprungligen av J. Viner 1937, och dcss innebord har sedan diskuterats av P. A. Samuelson 1948. Se J. Viner, Studies in the Theory of International Trade, New York 1937, sid. 516, och P. A. Samuelson, Foundations of Economic Analysis, Cambridge 1948, sid. 34-36.
2

3
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plicera tendenser till avvikelser fran jamvikt. Dessa avvikelser blir emellertid av betydelse, endast om man ror sig med andliga (till skillnad fran
infinitesimala) forandringar.
Vid diskussionen av effekterna pA reallonen i de namnda kapitlen ger
dock Sbderstens satt att behandla allokeringsforandringarna
upphov till en
direkt felaktighet. Genom sin formella analys kommer han till slutsatsen att
>whatever happens to the terms of trade, the real wage will always fall?
(s. 83). Vid losningen av uttrycket f6r reallonen har Sodersten emellertid
substituerat de uttryck for allokeringsforandringarna
som han tidigare erhAllit vid bestamningen

av

aS1.

at

Denna derivata avser utbudsfunktionen,

och galler saledes vid oforiindrade terms of trade, dvs. vid konstant P. Man
kan naturligtvis inte, som Sodersten gor, yttra sig om hur reallonens forandring beror av vad som hander med terms of trade, om de senare i analysen forutsatts vara konstanta. En korrekt substitution skulle hir innebara
att man s6ker losningen f6r allokeringsforandringarna
vid den terms of
som
den
bestimda
faktortillvixten
fororsakar. Vi
trade-f6orndring,
exogent
har darf6r har ett exempel pA att allokeringen, inte heller pa marginalen,
kan ske utan hinsyn till optimalitetsvillkoren.
Den ekonomiska tolkningen av de matematiska formlerna ar vidare vid
flera tillfallen felaktig. Vid analysen i kapitel 2 av tillvaxtens effekter pa
den producerade volymen av exportvaran begAr Sodersten sAlunda ett fel
som sedan aterkommer i andra sammanhang (ex. sid. 77). I det forra fallet
drar han med utgAngspunkt fran att taljaren i uttrycket f6r forandringen i
for imexportvolymen innehAller den marginella konsumtionsbenigenheten
portvaran med negativt fortecken, slutsatsen att >>the larger the marginal
propensity to consume importables ..., the smaller will be the increase in
the volume of country l's exportables ...> (sid. 45). Harvid forbiser han
emellertid att den namnda konsumtionsbenigenheten
ingar med positivt
fortecken pa ett annat stalle i taljaren och dessutom pA ett stalle i namnaren. Det synes darfor icke vara m6jligt att dra nAgra bestimda slutsatser
om den aktuella konsumtionsbenagenhetens
inflytande pa storleken av forindringen i exportvaruproduktionen.
I andra fall ater ar Soderstens tolkningar inte tillatna. Fran sin statiska
modell drar han saledes slutsatser av dynamisk karaktar. PA s. 48 sager han
t. ex. att uttrycket for forandringen i realinkomsten mellan tva jamviktslagen
ger upplysning om den hastighet med vilken realinkomsten vaxer. Vid flera
tillfallen uppfattar han vidare ,>elasticitetsfaktorn>, uttrycket A ovan, som ett
matt pa ekonomiens anpassningsbarhet (degree of adaptability). Liknande
dynamiska resonemang f6r Sodersten med utgangspunkt fran sin statiska
modell bl. a. pA s. 77 och 135.
Soderstens bok ar ingen latt lasning, inte ens for en tranad lasare. Detta
beror till stor del pa att framstallningen i formellt avseende ar mycket bristfallig. Redovisningen av hur formlerna harletts ar ofullstandig och ibland
direkt felaktig. Manga exempel finns pA att de i formlerna f6rekommande partiella derivatorna, i den anslutande texten kommenteras som elasticiteter. Transformationsoch utbudsfunktionerna
sammanblandas vid
nagra tillfallen; i ett fall anges den senare funktionen vara en implicit form
av den f6rra (sid. 42). Diskussionen av vissa ojamviktsproblem har blivit
mycket oklar, eftersom S6dersten tar forandringar i jamviktsvarden som ut16-
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tryck f6r efterfrage- och utbuds6verskott (ex. s. 40 och 78). SSdersten har
vidare inte beaktat de problem som ar f6rknippade med matningen av de
producerade kvantiteterna av de bada varorna. En situation som karakteriseras av att x>the same quantities of both goods> (s. 113) produceras, ir
darfor synnerligen oklar.
I framsta hand har Sodersten velat genomfora en immanent och rigoros
studie av de slutsatser om den ekonomiska tillvaxtens effekter pa terms of
trade, handelsvolymer och nationalinkomst, som kan dras ur en neo-klassisk
totalmodell med tva varor, tva produktionsfaktorer och tva lander. De svagheter i analysen, som vi i det foregiende s6kt pavisa, gor emellertid att
han enligt var uppfattning inte har lyckats gora den neo-klassiska teorin
rattvisa. Han har ocksa velat anvanda sin modell f6r att belysa vissa problem
betraffande handeln mellan utvecklade och underutvecklade lander. De forutsiittningar, som ligger till grund for hans modell, har emellertid valts sa att
de torde minska modellens forklaringsvarde i detta sammanhang.
Karl G. Jungenfelt
Osten Johansson

Planning in Yugoslavia. Organization and Implementation by Albert Waterston. The Economic Development Institute. International Bank for Reconstruction and Development. Baltimore 1962. 109 s.
Albert Waterstons skrift innehaller fyra nistan rent deskriptiva kapitel
om planeringen av Jugoslaviens ekonomi. Det f6rsta handlar om ?den administrativa planeringens period,>, dvs. 1947-51 nir Jugoslavien sokte kopiera
Sovjets centraldirigistiska metoder. Vikten av det papper pa vilket en fullstandig arlig plan uppgjordes i denna period har uppskattats till ca 1 500 kg.
fran 1952 och
De tre foljande kapitlen behandlar decentraliseringsperioden
framat (nar planernas ?viktx> sjonk betydligt - 1962 ars federala plan
upptog endast 25 sidor i den jugoslaviska Post och Inrikes). Forst ges ett
stort svep over >>sociala, ekonomiska och politiska forandringar>, darefter
en beskrivning av den nedbantade byrakrati, som star for planeringen, och
slutligen en redogorelse for de olika typer av planer, som har anvants och
anvands i Jugoslavien. Det avslutande femte, langsta och intressantaste kapitlet behandlar planernas fSrverkligande i praktiken, och i detta ges bokens
sparsamma kritik av mera analytisk karaktar.
Boken ar bra som en introduktionsbok for studier av Jugoslaviens efterkrigsekonomi. Den ger en nodvandig orientering i den institutionella floran.
Denna avviker givetvis en del frAn vad vastekonomer ar vana vid. Lasningen
torde underlittas betydligt, och iven bli mera intressant, for dem som kanner grunderna f6r Sovjetunionens ekonomiska system.
En nackdel med boken ir, att f6randringarna i Jugoslaviens ekonomi troligen gor den halvt foraldrad innan den hinner bli spridd. Landets nya konstitution har redan medf6rt en del friindringar, och f. n. pagar en diskussion inf6r en ny 7-arsplan, som kan komma att medf6ra vad en jugoslavisk
politiker nyligen kallade en ?tredje revolution? i an mer decentraliserande
riktning av landets ekonomiska organisation.
Medan man ingalunda kan lasta Waterston for Jugoslaviens friska experimentlusta, vilket snabbt g6r boken obsolet, mAste man emellertid kri-

