Utkast till en algebraisk metod för dynamisk prisanalys
Author(s): Dag Hammarskjöld
Reviewed work(s):
Source: Ekonomisk Tidskrift, Årg. 34, häft 5/6 (1932), pp. 157-176
Published by: Wiley on behalf of The Scandinavian Journal of Economics
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3472488 .
Accessed: 14/12/2012 17:45
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.

.

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

http://www.jstor.org

This content downloaded on Fri, 14 Dec 2012 17:45:44 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

Utkast till en algebraisk metod for dynamisk
prisanalys.'
Av Dag Hammarskj6ld.

Som f6rsta led i varje analys av den allmanna prisutvecklingen
kommer av naturliga skal alltid att sta konstaterandet, att under ett givet
tidsavsnitt summan av alla utbetalningar ar lika med den totala omsattningen av varor och tjanster ganger det genomsnittspris, vartill omsattningen skett. Det ar denna truism som i kvantitetsteorien byggts ut
till en prisforklaring genom att f6r summan av alla utbetalningar substituerats penningmangden ganger penningarnas cirkulationshastighet, .sa
att man erhallit de vrlkinda formlerna av typen MV
PT. Sa langt
den f6r, ar denna konstruktion givetvis av varde, men det ar pafallande,
bade att den ar ett skiligen trubbigt analytiskt instrument och att den
icke uttommer de analytiska m6jligheter som ligga i det faktum fran
vilket den harletts. Sa utsager den ju ingenting om penningmangdsfluktuationernas ekonomiska bakgrund och icke heller nagonting om
handelsomsattningen T's beroende av f6randringarna i vinstra ledet av
ekvationen, ehuru det ar patagligt, att penningmangdsfluktuationerna
delvis betingas av forandrat kreditutnyttjande, vilket maste ga tillbaka
pa en f6rskjutning av inkomstf6rvantningarna eller utbetalningarna for
produktiva tjanster och foranleda en f6randring i produktionens omfattning. A andra sidan synes det icke uteslutet, att om man undviker
att substituera de monetara foreteelserna for summan av alla utbetalningar
Till prof. Erik Lindahl, vilken haft viinligheten att ga igenom f6religgande uppsats
i manuskript, beder jag hirmed att fa rikta ett hjirtligt tack. Av uppsatsen skall framga,
att min tacksamhetsskuld stricker sig innu laingre; den hir skisserade metoden kan bist
karakteriseras som en kombination och utbyggnad av konstruktioner, vilka i anslutning till
Wicksell utnyttjats av Lindahl och J. M. Keynes i deras penningteoretiska arbeten. Som
beroringspunkterna fir den med litteraturen firtrogne ligga i oppen dag, har jag icke ansett
nagon detaljredovisning av beroendet pakallad. Till doc. Myrdals analys av kapitalmarknadsbalansen och dess betydelse fdr prisutvecklingen i uppsatsen ,Om penningteoretisk jimvikth
sid. I9I) star foreliggande undersikning i ett visst
(Ekonomisk tidskrift I931, hift 5-6,
Av skal, till vilka jag aterkommer i ett senare sammanhang, maste
motsatsfdrhallande.
denna analys enligt min mening betecknas som forfelad.
Ett sirskilt tack ir jag skyldig fil. kand. Einar Dahlgren, vilken i korrektur granskat
de talrika formlerna.
12-33158.
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och i stallet forsoker att arbeta med en uppdelning av dessa, man pa
denna vag skulle kunna na fram till en analys av prisr6relsernas mekanism;
utbetalningarna f6r produktionsandamal under en serie perioder bestamma
ju varustrommens utveckling, och differensen mellan dessa betalningar
och utbetalningarna for produkter konstituerar den vinst eller forlust pa
produktionen under resp. perioder, som uppratthaller korttidsbalansen
mellan olika betalningsstrommar och ar en av determinanterna bade for
de totala utbetalningarnas och f6r f6retagardispositionernas utveckling.'
I det foljande skall ett f6rs6k g6ras att arbeta ut en analysmetod, vilken
efter nu antydda linjer till en borjan eliminerar de monetara faktorerna
och direkt anknyter till de olika utbetalningarnas funktioner och 6msesidiga
sammanhang men i olikhet mot de Lindahl-Myrdalska konstruktionerna
och i likhet med de kvantitetsteoretiska bygger pa en efterhandsregistrering av de faktiskt intraffade kopkrafts6verforingarna. Pa grund av problemstallningens komplicerade natur maste utarbetandet ske i etapper.
Till en borjan antages:
I. Att f6rloppen aga rum inom ett slutet samhalle;
2. Att betalningarna endast aro av tva slag, namligen dels betalningar for konsumtionsandamal direkt till f6retagare, dels betalningar
fran foretagare direkt till ursprungliga produktionsfaktorer f6r tjinster
under resp. perioder;
1 Till firebyggande av feltolkningar synes det lampligt att f6rutskicka en anmiirkning
rorande sjalva konstruktionssattet i foljande analys. I syfte att mbjligg6ra en anknytning
till statistiskt material arbetar framstallningen med rent monetara intakts- och sparandebestiimningar. Produktionskostnaden bestammes vidare sasom de faktiska utbetalningar, vilka
tekniskt sett airo att hanfira till resp. delar av produktionen, ehuru kostnadsbestamningen i
realiteten via avskrivningarna - som icke ske efter tekniska grunder - paverkas av antecipationerna. Konstruktionssiittet ar valt fir att varustriommen skall pa enklast mijliga satt
kunna siittas i relation till utbetalningarna. Antecipationerna inkluderas direkt i kipkraftsbestiimningen.
Det med nu angivna kostnadsbestimning korrelerade vinstbegreppet blir tydligen icke
det bokf6ringsmiissiga. En diskussion av dess f6rhallande till detta skulle vara av intresse
icke minst med hansyn till den i mycket oberiittigade kritik, som riktats mot Keynes'
Hiir air dock icke platsen f6r mer in ett par korta papekanden. Nir en fore)windfalls,.
i
en
investeringskalkyl efter t. ex. Myrdals schema jamfir den anteciperade intaktstagare
strimmen med produktionskostnaderna f6r investeringen, riintan diirpa och ersiittningen till
koopererande hjiilpmedel, gir han i sjalva verket en beriikning av den lopande differensen
mellan intikter och tekniska produktionskostnader, alltsa av vad som hiir betecknas som
produktionsvinsten. Om han sedan vid vinsternas utfallande g6r iiven en viirdeavskrivning,
betyder detta endast, att han fran produktionsvinsten drar dennas anteciperade viirde. Det
bokfiringsmaissiga nettot blir dirvid differensen mellan den anteciperade och den utfallande
vinsten. Nagon konkurrens mellan detta vinstbegrepp och det, med vilket denna framstaillning arbetar, finnes tydligen icke. De aiga bada realitet och maste bada uppmiirksammas.
Det ir en liimplighetsfraga pa vilket siitt de infiras i analysen.

This content downloaded on Fri, 14 Dec 2012 17:45:44 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

UTKAST TILL EN ALGEBRAISK METOD FOR DYNAMISK PRISANALYS

I59

3. Att betalningar f6r konsumtionsandamal endast ske med hjalp
av redan erhallen intakt for produktiva tjanster resp. med hjalp av foretagarnas produktionsvinster (temporara differenser mellan intakter pa
konsumtionsvaror och utgifter for produktionsandamal hanforliga till den
lopande konsumtionsvaruproduktionen);
4. Att investeringarnas kostnadsvarde motsvarar deras antecipationsvarde, vilket betyder, att foretagarna icke antecipera nagra produktionsvinster och alltsa anvanda dessa konsumtivt, f6rst nar de utfallit;
5. Att produktiva tjanster, vilkas resultat icke utmognat under den
period under vilken de tagits i ansprak, utmogna under nasta period;
6. Att den utnyttjade mangden produktiva tjanster forblir konstant;
7. Att priset pa produktiva tjanster icke f6randras;
8. Att produktiviteten icke forandras och alltsa aven (7) >the
efficiency-earnings>>forbli konstanta samt
9. Att produktiviteten icke heller okas darigenom, att de utnyttjade
tjansternas resultat utmogna forst efter slutet av de perioder, under vilka
de tagits i ansprak. I 6verensstammelse darmed raknas icke heller med
ranteutbetalningar.
De tva fragor som skola besvaras aro dels huru under dessa omstandigheter produktionsvinsten utvecklas och modifierar kopkraftens
relativa omfattning, dels huru konsumtionspriserna forandras under inflytande av den bristande balans mellan de olika betalningsstrommarna,
som kommer till uttryck bland annat i produktionsvinsten. Genom
successiv eliminering av de angivna premisserna kunna svaren senare
modifieras till st6rre verklighetstrohet.
Innan framstallningen 6vergar till ett besvarande av dessa fragor,
ar det nodvandigt att tillagga nagra ord angaende de antaganden utan den reala, utvecklingsmodifierande inneb6rd som tillkommer ovan
angivna premisser - som maste g6ras betraffande tidsfixeringen av de
olika storheter, vilka inga i de ekvationer som harledas ur det omedelbart givna identitetsforhallandet mellan utbetalningar, omsattning och
priser och som ligga till grund for hela analysen. Om man under en
period har en viss sammanlagd utbetalning for produktionen av konsumtionsvaror och vissa intakter av konsumtionsvaruforsaljning, erhalles produktionsvinsten lika med differensen mellan intikterna och utbetalningarna.
Denna produktionsvinst maste antagas utfalla vid periodens slut; om den
antoges utfalla successivt under perioden, skulle den ju sjalv representera
kopkraft, vilken kunde utnyttjas konsumtivt och alltsa kunde paverka
intakterna, varvid problemet skulle bli olbsligt. Produktionsvinsten fbrutsattes darfor inregistrerad vid resp. perioders slut och kan salunda, om den
icke anteciperats (forutsattning 3), anvindas konsumtivt f6rst under nasta
period. Konsumtionsvarupriset representerar i sjalva verket ett genom-
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snittspris f6r resp. perioder, men det synes lampligt att tidsfixera aven
det till periodernas slut. Utbetalningarna f6r produktiva tjanster behova
ingen tidsfixering men kunna, om man sa vill, antagas forhandsbestamda
genom avtal vid resp. perioders borjan.
Foljande algebraiska beteckningar komma till anvandning: Utbetalningarna for produktiva tjanster under en period n - antalet perioder
antages vara n; av dessa ar perioden n den sista, perioden n--I den
nast sista o. s. v. - betecknas E (enligt 6 och 7 en konstant); den
under samma period f6r konsumtivt bruk disponibla produktionsvinsten
den del av den under
(som harflyter fran foregaende period) D,-,;
perioden f6r konsumtivt bruk disponibla k6pkraften (E + D-,I) som icke
anvandes f6rran efter periodens slut Sn samt den del av utbetalningarna for
produktiva tjanster vilkas resultat utmognar f6rst efter periodens slut n.
Den inflytande' konsumtionsvarumangden under perioden antages vara
Qn samt dess pris Pn. Under perioden n erhalles da produktionsvinsten
Dn = (E + Dn- - Sn) - (E + In-I - In). Om (In - I,-,) betecknas med
Nn, blir Dn= Dn-I + Nn - S.
Konsumtionsvarupriset Pn erhalles
E + Dn-I -

Sn

Qn
Enar produktionsvinsten under en period n motsvarar produktionsvinsten under f6regaende period plus (Nn - Sn), erhalles tydligen den
N nS.
utgaende produktionsvinsten under den n:te perioden Da varje N ar f6randringen i utbetalningarna for tjanster, vilkas resultat
utmogna f6rst efter slutet av en period, och varje S ar f6randringen i det
nominella sparandet under resp. perioder, foreligger alltsa en produktionsvinst, sa snart kostnadsvardet av investeringarna 6verstiger det nominella
sparandet.
Konsumtionsvarupriset blir som redan papekats
E + Dn-

=

man

ager ju

D,-,

=

-

Sn

Q
-i N

--X-I

eller

E + .n-N1 N--

S.

Om

den

S

ingaende

inkomsten

under perioden n i sin helhet utgor ersattning for produktiva tjanster
och vidare n,-I sattes = o, kan f6randringen i den
(Z-_ N= -,_xS)
under perioden inflytande varumangden i jamf6relse med f6regaende
period skrivas
Qn
Qn-I
I

E--N
E

Ev. fdrsalda. Jfr not 2 sid. i68.
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Formeln visar, att minskningen i konsumtionsvarumangden under inforda
forutsattningar blir proportionell mot den redistribution av inkomsten som
nyinvesteringen medfor. Skulle den ingaende inkomsten icke i sin helhet
utg6ra ersattning f6r utnyttjade tjanster, medfor detta, att konsumtionsvaruproduktionens forandring icke blir proportionell mot den ingaende
inkomstens redistribution. Man erhaller

Qn
Qn-,

(E + Dn-I) - An - Nn
(E + Dn-) - Dn-

dar (E + Dn-,) utg6r den ingaende inkomsten.
Under f6rutsattningen
n-I- o erhalles salunda f6r det utgaende
priset under perioden n ekvationen
E

E + Dn, - S = PnQ-,

Nn

som visar, att P, varierar i motsatt riktning mot Sn och i samma riktning som N,. F6rhallandet mellan resp. storheter ar dock tamligen
komplicerat.
E
Det ar tydligt, att - betyder det pris pa konsumtionsvaror, som
Qn-I

jamnt motsvarar produktionskostnaderna. Ekvationen bestammer salunda
det utgaende priset som en funktion av dessa, med vilka det 6verensstammer om N, = o och n-I N- Z S== o. Som det ingaende priset
under perioden n kan skrivas
,-, S

(E + ,n-, _N~\ Qn-I^

\

E + Dn-,

}

Qn-I

erhalles som villkor for overensstammelse mellan in- och utgaende pris
E + DnQn-I

_

E(E + Dn,,-S
Qn-I (E -N,)

E

)
E,

Nn

E + Dn-I
E + DnSn

Overensstammelse mellan Nn och Sn ger salunda konstant konsumtionso, resp. nar balans foreligger
prisniva, endast nar bada termerna aro
mellan ingaende nominellt sparande och ingaende investeringar (Dn-,=o).
For konstant prisniva fordras alltsa under angivna betingelser en viss
relation mellan sparandef6randringarna under perioden och genomforda
investeringsf6rskjutningar, vilkens hojd varierar med differensen mellan
ingaende nominellt sparande och ingaende investeringar.
Hur forandras jamviktsvillkoret, om antagandet N,-,_ = o upphaves?
Det ingaende priset under perioden n erhalles givetvis alltjamt
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E +

n-2 N-V-

n-

S

men detta ger nu
_

(E +

-

Dn-I)

+ D

Det utgaende priset

Nn-

n

fall erhalles

-

E
E-

N,
N-,

- i detta

kan vidare, eftersom

Qn

Qn-i

' skrivas
-

(E + Dn

Sn) (E -

NA-,)

Qn-I (E-Nn)

Villkoret for priskonstans blir alltsa

E -Ln-,i
E-

Nn

E + Dn-I - NnE +Dn-I-

-

S

Vid Dn-i=o ger overensstammelse mellan Sn och Nn salunda aven i detta
fall fast konsumtionsprisniva, men daremot ger enbart antagandet S,= Nn= o icke langre samma resultat. I stallet erhalles priskonstans under
forutsattningen N_- = Nn= S,. Man kan alltsa uppstalla foljande sats:
Overensstammelse mellan f6randringarna i nominellt sparande resp. investeringar under en viss period ger konstant konsumtionsprisniva under
perioden, om antingen den ingaende produktionsvinsten ar = o eller
forandringarna motsvara den investeringsforskjutning, som forelag under
f6regaende period.
Det forsta steget till en utbyggnad av resultaten till storre verklighetstrohet ar lampligen upphavandet av antagandet (5), att en investering
under en period utmognar under nasta period. Betraffande produktionsvinsten medfor detta ingen storre forandring. Som utbetalning for
konsumtionsvaruproduktion har tidigare kunnat upptagas utbetalningarna
under perioden plus de ingaende investeringarnas kostnadsvarde och
minus de utgaende investeringarnas kostnadsvarde. Om nu de ingaende
investeringarna endast delvis utmogna under perioden, erhalles i stallet
som lopande produktionskostnad de totala utbetalningarna under perioden
plus den tekniska amorteringen av ingaende investeringar minus den del
av utbetalningarna, vilkas resultat utmognar f6rst efter periodens slut.
De utgaende investeringarnas kostnadsvarde ar emellertid lika med de
ingaende investeringarnas kostnadsvarde minus amorteringen plus sistnamnda del av utbetalningarna, vilket betyder, att man alltjamt kan satta
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produktionskostnaderna lika med de totala utbetalningarna plus de ingaende minus de utgaende investeringarnas kostnadsvarde. Situationen
blir likartad betraffande bestamningen av prisr6relsen.
Som nasta led i approximationsf6rfarandet upphaves f6rutsattningen
att
(4),
investeringarnas varde 6verensstammer med deras produktionskostnader. F6retagarna antecipera alltsa produktionsvinster - eller gora,
om man hellre vill uttrycka det sa, antecipationsvinster - vilka kunna
utnyttjas konsumtivt.
Antag till en b6rjan, att f6retagare i en situation av f6rut analyserat
slag under en period av nagon anledning antecipera en produktionsvinst
Vn vid periodens slut. Den konsumtivt anvanda k6pkraften blir da
= E + Dn- + Vn - (Sn + Kn), dar K, betyder vinstkapitaliseringen,
alltsa det mot V. staende nominella sparandet. Om Vn icke utnyttjas
konsumtivt (V =K,,), finnes f6r f6retagarna ingen anledning till avrakning fran den eventuellt utfallande produktionsvinsten av forhandsutnyttjad k6pkraft och givetvis icke heller nagon grund att till foljd av
det anteciperade produktionsresultatets utmognande sasom kostnadspost
infora nagon vardeavskrivning. Den for konsumtivt bruk under nasta
period disponibla produktionsvinsten blir alltsa

-n N-

SnS + ( Vn- Kn)= zN-

n

S.

Skulle ater V, till nagon del ha utnyttjats konsumtivt (V, > K,), maste
en avrakning goras, sa att av den utfallande produktionsvinsten endast
den del 6verf6res som k6pkraft, vilken ej redan antecipationsvis utnyttjats.
Produktionsvinsten under perioden n blir salunda n,N-n,,S +(V,,-K,)
men den del darav som representerar ny k6pkraft N,,N-- n S +
+ (Vn - K,) - ( V - Kn)= n N- XZ S. Oberoende av antecipationerna
erhalles alltsa i detta fall D,, = nN-2 , S. Om antecipationerna omfatta aven produktionsvinster under senare perioder till ett varde av
_I V, motsvarat av en kapitalisering 2.K, erhalles under perioden n vinsten
= 2 N - 2-x S + (Vn - Kn) + (, V-- -x, K) samt kopkrafts6verf6ringen
till nasta period - Dn, -= N - 2, S + (2 V - , K). Eventuella antecipationer och deras utnyttjande f6r konsumtionsandamal sakna alltsa
betydelse for vinst- och prisutvecklingen, sedan den anteciperade vinsten
utfallit. Man kan tydligen generellt fastsla, att produktionsvinsten ar
lika med den absoluta differensen mellan investeringarna plus de vid
vinstens utfallande foreliggande' antecipationerna av vinsten under in'

Vinstantecipationens storlek kan givetvis variera under perioden, sa att antecipations6kningarna bli temporira k6pkraftstillskott och omvint. Det vid periodens slut, f6r produktionsvinsten relevanta tillskottet ir tydligen lika med nettot av dessa smirre f6riindringar,
vilket i sin tur ar lika med antecipationens absoluta h6jd vid tidpunkten f6r produktionsvinstens utfallande.
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nevarande och foljande perioder och det totala nominella sparandet
(inkluderande saval underlaten konsumtion av monetar intakt for produktiva tjanster som kapitalisering av - alltsa underlatenhet att konsumtivt utnyttja - en anteciperad vinst, eller om man sa vill antecipationsvinst).
Infores detta resultat i de tidigare anforda ekvationer, som fixera
villkoret f6r konstant prisniva, erhalles, om differentieringen mellan S
och K slopas, sa att det totala nominella sparandet (inkl. vinstkapitaliseringen) betecknas med S, samt om vardet av antecipationerna av provid tidpunkten for utduktionsvinsterna Dn, Dn+I, D,+2 ... D(,- -)+,
fallandet av Dn skrives m, V och vid tidpunkten for utfallandet av D,_betecknas X++I V etc., jimviktsformeln
E-

Nn,

_

,N N ++

E+

E +

E -N,

n-I S -

, V-:

xn-I N

+

w

V-

Sattes forskjutningen i vinstantecipationerna (,,. Vformeln omskrivas
(E +

E -Nn-,
E -

2n-

N +

(E + X,-,

Nn

vm
N +

Nn-.

ZnS
-J+I

V) =F,,

-z-,

S) - (Fn + N_-,)

X V -

Xn-3 S) -

kan

S,

=- Sn icke
Det ar tydligt, att i detta fall forutsattningen N,-, =1
ger
konstant prisniva. Om NX antages = N,-,, blir villkoret for konstant
prisniva i stillet S,, = F, + N,, eller att det nominella sparandet skall
f6rskjutas lika mycket som investeringsutbetalningarna och vinstanteci= o, blir villkoret
pationerna tillsammans. Sattes N= S,

Fn + Nn-,

N,-__

E

E+

Z,-N

+ 2,, V--,,

S

eller att investeringsforandringen under foregaende period forhaller sig
till utbetalningarna for produktiva tjanster som samma forandring plus
forskjutningen i vinstantecipationerna till den for konsumtivt bruk disponibla k6pkraften under innevarande period o. s. v.
Mot bakgrunden av f6regaende framstallning ar det latt att gora de
modifikationer, som bli n6dvandiga vid upphavande av premissen (3),
att betalningarna f6r konsumtionsandamal endast ske med hjalp av redan
erhallen intakt f6r produktiva tjanster - nar man m. a. o. antager, att
aven en intakt av denna art kan anteciperas och eventuellt utnyttjas
konsumtivt. Ocksa i detta fall galler givetvis, att om kopkraft forhandsutnyttjas, en avrakning maste g6ras pa den anteciperade intakten, nar
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denna utfaller, att m. a. o. den latenta, eventuellt utnyttjade, eventuellt
sparade kbpkraften grundar sig helt pa antecipationer av framtida intakter. Med den tidsfixering de olika storheterna i denna analys erhallit,
fa salunda sasom pris- och vinstdeterminanter vid sidan av de vid slutet
av en period f6religgande antecipationerna av vinsten under denna och
foljande perioder sattas antecipationerna av intakter f6r produktiva
tjanster under foljande perioder. Om dessa skrivas _,_ E' och
, E') sattes =fn+T, erhalles produktionsvinsten
(m-i E' Z
.n N + 21 V +

E_m-x'

S

och priskonstansvillkoret
E - Nn-_

E-

N,

(E+ X-

N + m V+

in-, E'-

2-,, S)-(F,

(E + Xn-N + mV+ JX m-

+f, + + Nx_n,)

- '-X_~TS) - Sn

eller vid N = N,,_ villkoret S,
Fn +?f+, + N,-, etc. Som f i mottill
sats
F icke ar nagon viktigare variabel i det faktiska prisbildningsforloppet och i regel sannolikt haller sig i narheten av o, kan storheten
vid praktiska analyser lampligen elimineras och resonemanget alltsa foras
med bibehallande av f6rutsittning (3).
Forutsattning (2) inkluderar i sjilva verket tva olika antaganden,
namligen dels att man endast har tva betalningsstr6mmar, sa att de
sammanlagda utbetalningarna erhallas
2E

,_+NN+

' V+

m-IE' -

nS,

dels att produktionsutbetalningarna endast avse tjanster under perioden.
Sist angivna antagande uppgives lampligen f6rst; man inf6r darigenom
mojligheten, att f6retagarna k6pa de originara produktionsfaktorerna av
deras ursprungliga igare.
Om man till en b6rjan antar, att k6pesumman motsvarar antecipationsvardet av det produktiva hjalpmedel, som overlates, bade f6r den
ursprungliga agaren - k6pesumman antages alltsa =, _e' - och f6r k6paren - alltsa mv=-o - blir den enda f6randringen, att man f6r f6retagarutbetalningarna under perioden erhaller formeln E+ Z,_e' och f6r de
sammanlagda utbetalningarna ovan angivna formel med tillagg av samma
term ,-e'.
Vid berakningen av produktionsvinst och konsumtionsvarupris kommer sistnamnda term givetvis icke in pa kostnadssidan, och
pa intaktssidan kvittas den mot en minskning av -,,,E' med m-I,e'.
Om k6pepriset understiger antecipationsvardet f6r f6retagaren, gor han
vid transaktionen en antecipationsvinst Z,v, vilken ar en av determinanterna f6r F,.
Overstiger priset antecipationsvardet f6r den ursprung-
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liga agaren, paverkar detta pa liknande satt vardet avf,+,.
Upphavandet
av denna del av f6rutsattning (2) foranleder alltsa ingen forandring i ekvationerna. Allteftersom tjansterna av det inkopta hjalpmedlet utmogna,
kommer givetvis utbetalningen in som kostnadspost. Forhandsutnyttjade
vinster pa dess anvandning ga pa vanligt satt i avrakning pa den utfallande vinsten. Det fortjanar i detta sammanhang i forbigaende att
papekas, att eftersom sannolikheten talar for att kdpen av produktiva
hjalpmedel ej skulle komma till stand, om ej parterna ansage sig gora
en vinst pa transaktionen, denna bor tendera att ge bade F och f positiva varden, alltsa att oka den disponibla kopkraften.
Mera komplicerad blir situationen vid upphavande av f6rsta ledet
av premissen. Antagas konsumtionsvaruproducenterna g6ra utbetalningar
direkt till agare av produktionsfaktorer for lopande tjanster till beloppet
e, och till kapitalvaruproducenter till beloppet u, samt vidare deras tidigare, under perioden utmognande utbetalningar vara a, och den del av
e, och u,, som utmognar f6rst efter periodens slut, vara i,, och antagas
ytterligare samma storheter f6r de producenter, till vilka de gora utbetalningar, vara e,, u,, a, och i,, erhalles tydligen E=- e och N=
= {(i- a). Man fir i detta fall produktionsvinster icke endast inom
konsumtionsvaruproduktionen utan i alla de tidigare produktionsskikten.
Vinsterna inom kapitalvaruproduktionen utfalla givetvis under perioderna
och utnyttjas konsumtivt under dessa. Man maste darf6r vid en berakning av kopkraftens storlek infora deras sammanlagda varde som en
ytterligare pluspost utover de f6rut behandlade. Summan av vinsterna
i kapitalvaruproduktionen erhalles, om (i, - a,) skrives n, etc.,
u, + U, -

zi) +

(e3+ u3 + a3 - i3) +

+ Un-i -

(N-

u, + a, -

(e,

(e, + u, + a, -

in)

e) + (u-

~n)

n,) -(E-

eller, eftersom u, kan sattas = o,
(N-

n) + (e, +

, - E).

Konsumtionsvaruproducenternas utgaende vinst blir alltsa, om antecipationerna lamnas asido, lika med
[E + Dn-I

+ (N--

n,) + (, + u,),, - E] - Sn -

= Dn,, + N,,-

Sn=

n,,N--

,S.
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Splittringen pa flera betalningsstrbmmar andrar alltsa icke relationen
mellan produktionsvinsten inom konsumtionsvaruproduktionen och forhallandet sparande - investeringar. Det ar aven tydligt, att trots att
endast en del av de produktionsvinster som utfalla under en period aro
f6remal for 6verforing, namligen de som tillfalla konsumtionsvaruprodudet enda, men metodiskt n6dvandiga ingreppet i de olika
centerna betalningsstr6mmarnas kontinuerliga forlopp - denna overforing algebraiskt sett blir exakt densamma efter uppgivande av f6rutsattning (2)
som i den tidigare analysen. Uppmarksammas bor emellertid darvid
liksom vid bestamningen av produktionsvinsten, att investeringstermen
definierats pa ett satt som delvis avviker fran det havdvunna. Nar man
raknar med ett flertal betalningsstr6mmar, betyda investeringarna utbetalningar for ursprungliga produktiva tjanster, vilkas resultat f6rst efter
periodens slut utmogna till forsaljning som konsumtionsvaror eller som
kapitalvaror (i bada fallen kan givetvis f6r varor substitueras sekundara
tjanster).' Detta ar frimst av betydelse f6r prisanalysen, enar konsumtionsvarutillgangen blir en funktion icke som tidigare av N utan av n,,
u, och e,. Fullstandigt utskrivet erhalles salunda sorn villkor for priskonstans i konsumtionsskiktet:
E

+ D-2,+

+ (N-

n,)-,

+

(eI + u,)n,,

(e, + u, E + D,,+

+ (N-

- E + ,,+

mE' - Sn-

_

)n-i,
- E + n,2 V +

,+
u(,)n

n,)
(n

V +

(e, + u,-

m-, E' - Sn

n,)

eller om f6rskjutningen i konsumtionsvaruproducenternas lopande utbetalningar [(e, + u,)n- (e, + u,)s-,] sattes = An,
(e, + u,)n An- (nn-i
)
+
U,)n (nI)
(e,
[( e

+ u,),+
+
x-,N+
n-+
+
[(e. U,)n -

V
N

m

V+

E'-z-,
E' n-

S] -(F,

+ f,+,)

A,-- (n,)n-

, S] - (Sn - N) --(n),

Formeln, som ar f6ga anvandbar f6r praktisk analys, ar av intresse
icke minst dirf6r, att den visar hur litet som aterstar av sambandet
mellan kapitalmarknadsbalans och konstant konsumtionsprisniva, om man
Med det hir anvinda konstruktionssiittet blir likviil 2'N

i sak detsamma som den

totala realkapitalbildningen. Fran de komplikationer som intrida, om kapitalvarornas priser
avvika fran deras kostnadsvirde, kan hiir bortses. Det saknas iven anledning att demonstrera de modifikationer i formlerna som erhallas i hindelse av produktiv anviindning av
nagon del av kbpkraften, emedan dessa aitt kunna visas sakna betydelse f6r resultatet.
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slapper antagandet av tva betalningsstr6mmar - aven om man fasthaller vid antagandet av konstanta >>efficiency-earnings>)etc.
Forutsattningarna 6, 7, 8 och 9 ha det gemensamt, att de icke
modifiera siittet f6r produktionsvinstens determinering aven om de f6randra storleken av ett flertal i bestamningen ingaende termer. Man kan
darfor efter eliminering av forutsattning (2) som definitivt resultat' uppstalla satsen, att i ett slutet samhalle en produktionsvinst erhalles inom
- omkonsumtionsvaruproduktionen, sa snart det nominella sparandet
fattande bade sparande av nominell inkomst och kapitalisering av vinstar mindre an summan av investeringar och antecipaantecipationer
tioner av kommande vinster inklusive den som ar f6remal f6r bestamning, varvid med investering avses summan av utbetalningar f6r produktiva tjanster, vilkas resultat - vare sig det nu ar avsett f6r omedelbar
konsumtion eller ej - utmognar resp. f6rsaljes2 f6rst efter vinstens utfallande.
Sa mycket st6rre ar nyssnamnda f6rutsattningars betydelse f6r prisrorelsen. For att framstallningen skall bli overskadligare, anknytes analysen
pa nytt till utgangslaget: alla forutsattningar sa nar som pa premiss (9)
antagas salunda vara fyllda, produktiviteten nar tjansternas utmognande
anstar en period = (I +p) av den omedelbara produktiviteten och den
avtalsmassiga rantan under en period = r. Sattes bade Z,-2 N och
Nn-, = o, erhalles
Qn E - N
E
Qn-I
Skulle Nn--, ha ett positivt varde, erhalles i stallet
Qn
Qn-I

E
E-NX
+pNnE n--

Skulle darjamte redan under perioden (nN>

(fn-2

I) investeringar ha utmognat

o), blir tydligen

+ p -, N
Qn _ E-N,
N,- + p ,-2 N
Qn-I E
Pa liknande satt erhallas utbetalningarna under resp. perioder
=E

+ rY-,

N och E+

r-, -2N.

F6r enkelhets skull fasthalles pa tidigare angivet sitt vid forutsittning (3).
Hittills har genomgaende antagits att den till forsiljning utmognande produktionen
avyttras. Skulle detta ej vara fallet, blir lagerhallningen likviirdig med investering bade ur
pris- och vinstsynpunkt. Forsiljningen av redan utmognade men lagrade varor efter vinstens
utfallande trader dirfor in vid sidan av utmognandet av investeringsutbetalningar.
2
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I sin enklaste form blir salunda villkoret for priskonstans vid upphavande
av f6rutsattning (9) foljande (jfr sid. I62):
E-- Nn- + pZn-2 N_
+ p -n-, N
E-Nn

E + Dn- - N,,- + r.-,N
E + Dn-,-Sn
+ rX- N

Om man ager D-,, = o och p = r, ger S, = N. konstant prisniva.
N-,I = N S=
ger daremot priskonstans endast vid Nn-, = o (alltsa
Resultatet kompliceras givetvis i hog grad, om man
Z_n-iN= 2nN).
upphaver forutsattningarna (2) och (5). Ehuru ingenting hindrar, att man
genom en kombination av sist anforda formel fullt utvecklad med de
ekvationer for priskonstans, till vilka framstiillningen f6rut lett fram,
raknar ut en formel, som fullstandigt anger villkoren for fast konsumtionsprisniva inom ett slutet samhalle vid fasthallande av f6rutsattningarna
6, 7 och 8, synes dock detta foga fruktbart. Forutsattning (9) aterinf6res
darfor tillsvidare.
Upphaves endast antagandet (8), att produktiviteten ar konstant,
och antages den under perioden n wara wn ganger st6rre an under perioden (n - ) forandras tydligen, om
-I, ===o, den grundlaggande
formeln for priskonstans till
E

E+

wn(E - N)

E + D,

D

,,

- Sn

Elimineras aven premissen (7), att priset pa produktiva tjanster icke
forandras, och antages detta istallet forskjutet i direkt proportion till
produktiviteten, blir under nyssnimnda f6rutsattning villkoret for priskonstans:
E
E + Dn-:
wn(E Nn) wnE + Dn-, - S
Varken S, = N, vid D,- = o eller n-,
N = S, ger salunda i
,:=
detta fall konstant prisniva. Daremot inkluderas, som av de sista formlerna framgar, produktivitetsf6rskjutningen under angivna betingelser pa
ett sadant satt, att om villkoret f6r konstant konsumtionsprisniva vid
oforandrad produktivitet ar fyllt, produktivitetsfraindringen medf6r en
prisf6rskjutning som ar omvant proportionell mot produktivitetsf6randringen.
Ersattes antagandet n_I-,N= o med w-, =-I, framtrader produktivitetsforandringen pa ett annat satt. Eftersom den tekniska amorteringen av ingaende investeringar ar N= '-IN och investeringarna under
perioden = 2 N - f6rutsattning (5) antages ju galla - erhalles vanstra
ledet i formeln
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I7o

E-

N-I

+ .n-IN

wn(E--IN)
och under nasta period

+ n-IN
,
wn(E-.nN)
w(E - Nn+,)
Produktivitetsforandringens framtradande i vanstra ledet av formeln for
priskonstans, sadan denna erhalles efter upphavande av forutsattning (2),
blir mera komplicerat. Antages produktivitetsforandringen vara jamnt
fordelad bver hela produktionen, erhaller vanstra ledet under perioden
n foljande form [u. uppdelas med hansyn till om utbetalningarna avse
varor, i vilkas pris ingar ersattning for under perioden utnyttjade produktiva tjanster eller ej, i un och (u. - u); investeringarna skrivas som
funktioner av de utbetalningar, vilka konstituera dem, sa att man erhaller
=n i (e, +?u,) + i" (U,)]

+e, . u+ U)n
(W
),, --An.
Wn({i

+

u^n

(I

-

it) --[it'\

-

u,-(un)..
_
(nl)n-I
--

UI

n

n -- an]

Det ar meningslost att fortsatta den algebraiska analysen efter dessa
linjer. Det anforda ar tillrackligt for att visa dels hur produktivitetsforandringar kunna inarbetas i den fullstandiga ekvationen f6r priskonstans, dels att ovan angivna princip, att prisrorelsen vid uppfyllande av
villkoret f6r priskonstans blir omvant proportionell mot produktivitetsforandringen, galler endast under vissa starkt forenklande f6rutsattningar.
Eftersom E i hogra ledet av formeln f6r priskonstans vid upphivande av f6rutsattning (2) f6randras till (e, + u,), blir det vid ett inarbetande i den fullstindiga ekvationen av f6randringar i priset pa produktiva tjanster nodvandigt att arbeta med samma vidlyftiga skrivsatt som
vid inforande av teknikforandringar. Da f6randringarnas inflytande med
kannedom om prisbildningsf6rhallandena i ovrigt latt kan mera allmant
bedomas, saknas anledning att har precisera analysen i utforligare algebraisk form.
Som detta f6rsok till utarbetande av en metod ar avsett att begransas till f6rhallandena inom ett slutet samhalle, aterstar endast att pr6va
betydelsen av forutsattning (6). Hur f6randras salunda den enkla formeln
for priskonstans, om mangden utnyttjade produktiva tjanster f6rskjutes?
Forskjutningen antages motsvara en utbetalning, som vid oforandrat pris
Man erhaller da
pa produktiva tjanster ar == B.
E - AnE + Bn-Nn

E + D,n - Nn-,
E + B + D,,n- -S,
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vilket ger fast prisniva om S,n= Nn, vid D,-, = o men daremot icke om
S,. Tydligen ger icke heller Sn= N=-= Bn priskonstans.
Nn-, = N,
Aven pa denna punkt erhaller ekvationen, om f6rutsattning (2) upphaves,
en meningslost invecklad form, enar man maste redovisa den punkt i
processen, pa vilken de nya produktivkrafterna finna anvandning.
Betecknas den relativa forskjutningen i priset pa produktiva tjanster
med hn, och antagas produktivitetsf6rskjutningarna bryta en period av
oforandrad produktivitet (wn-I = ), erhalles vid samtidigt upphavande
av forutsattningarna 6, 7, 8 och 9 foljande villkor f6r priskonstans:
En-

-

Nn-i

wn En-I + B =n-

N

+ppn--2

N) +

n

1VI

+p)

En-, + Dn-I - Nn-, + rTn-2 N
hn(En-, + Bn) + Dn- - Sn + rn-I N

For att prisnivan pa konsumtionsvaror inom ett slutet samhalle skall
vara konstant under perioden n, fordras alltsa, att bade denna ekvation
och ekvationen pa sid. 167 galla. Ehuru en kombination av de bada
ekvationerna ar mojlig, skall den icke har f6rs6kas, enar de redan i
foreliggande skick aro tamligen svar6verskadliga.
Sakerligen kan metoden i h6g grad f6rfinas. Denna framstallning
har endast avsett att arbeta ut den i dess grunddrag och visa det satt,
pa vilket de olika f6reteelserna i den ekonomiska utvecklingen enligt
forfattarens mening enklast kunna inkluderas i formlerna. Metodens
fruktbarhet kan givetvis diskuteras, men att den mojliggjort en saker
bestamning av den pristeoretiska betydelsen av relationen sparandeinvesteringar, synes tala till dess f6rman.' Det f6rtjanar mahanda ocksa
att framhallas, att bada de faktorer som direkt bestamma f6retagardispositionerna, namligen produktionsvinsterna och vinstantecipationerna, och
de darmed f6rbundna divergenserna mellan de prisdeterminerande betalningsstr6mmarna i explicit form inga i ekvationen. I detta avseende
skiljer sig metoden fundamentalt fran de konstruktioner, som arbeta
endast med relationen mellan olika antecipationer i ett givet ogonblick.
Tillagg: Myrdals formler for kapitalmarknadsbalansen. I det bidrag
till utbyggandet av den wicksellianska penningteorien, docenten Myrdal
lamnat i sin uppsats >Om penningteoretisk jamvikt>>, har han bland
I Det bir
understrykas, att denna bestimning icke paverkas av svarigheten att upphiiva f6rutsattningarna 6-9,
sedan man viil eliminerat antagandena 2-5.
F6rf. har f6r
avsikt att i en kommande unders6kning visa, hur formlerna kunna omskrivas i bankstatistiska
termer och i denna form utnyttjas vid statistisk analys.
2 Ekonomisk tidskrift
I93I, haft 5-6, sid. 191.
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annat i ett med algebraiska formler belyst resonemang gatt in pa fragan
om relationen sparande-investeringar-prisniva. Avsikten med den algebraiska deduktionen torde endast ha varit att g6ra de forutsattningar
explicita, under vilka en 6verenstammelse mellan de existerande realkapitalens varde och reproduktionskostnader betyder, att 6verensstammelse
aven rader mellan sparande och investeringar. Myrdal sager salunda":
>>F6ratt mera slutgiltigt stadfasta var unders6knings resultat i denna del,
skulle vi behbva adagalagga, att de bada jamviktsekvationerna - den
som tar sikte pa investeringarnas rantabilitet, och den som tar sikte pa
laget pa kapitalmarknaden - helt allmant aro med varandra overensstammande>, men nagot langre fram understrykes den abstrakta och
icke alltid verklighetstrogna karaktaren hos de f6rutsattningar som visats
ligga bakom 6verensstammelsen. Han tillmater likval deduktionen och
dess resultat praktisk betydelse. Nar senare fragan om formlernas tilllampning pa det statistiska materialet diskuteras, anfor han t. ex.2: >Vi
ha darvid visat, att detta jamviktsvillkor (6verensstammelse sparandeinvesteringar) - visserligen over ett par teoretiska approximationer kan harledas ur det forsta (det som tar sikte pa investeringsrantabiliteten) och alltsa stammer med detta. Allra heist som den praktiska
tillampningen av den f6rsta jamviktsformeln m6ter mycket stora metodiska svarigheter, ar det naturligtvis av storsta vikt, att i det praktiska
arbetet aven den andra jamviktsformeln kommer till anvandning jamsides med den f6rsta.>> Sistnamnda yttrande st6djer narmast den uppfattningen, att Myrdal anser de f6rutsattningar som maste inforas, f6r att
de bada, av honom angivna jamviktsformlerna skola >stamma> med
med en annan av Myrdals formuleringar - f6r att
varandra eller kapitalmarknadsformeln skall kunna >>harledas>ur rantabilitetsformeln, i
praktiken icke aga storre betydelse, an att formlerna vid statistisk analys
kunna anvandas alternativt.
Myrdals sammanstallning av vad han kallar de tva f6rsta jamviktsvillkoren kan bli f6remal for diskussion. For Wicksell maste den normala rantan ha framstatt bland annat som ett vanligt jamviktspris, vilket
grafiskt kunde bestammas som skarningspunkten mellan kurvorna f6r
utbud och efterfragan pa lanekapital i ett givet prisbildningsogonblick.
Efterfragekurvan bor fran Wicksells allmanna teoretiska utgangspunkter
av honom snarast ha tankts som en linje, dar mot varje rantesats pa
prisaxeln svarade en punkt pa kvantitetsaxeln, vid vilken den marginala
investeringen agde rantabiliteten lika med vederborande rantesats. Med
detta betraktelsesatt bortfaller fragan om relationen mellan den ranta,
som medf6r balans pa kapitalmarknaden, och investeringsrantabiliteten;
Sid. 231.
2

Sid. 264.
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sistnamnda faktor ar icke nagon med den forsta samordnad bestimningsgrund for den normala rantan, och an mindre kan kapitalmarknadsvillkoret deduceras ur rantabilitetsvillkoret. Rantabilitetens betydelse for
rantebestamningen inskrinker sig till att den avgor efterfragekurvans
form; typiskt nog ar ju ocksa rantabilitetsvillkoret marginellt sett satisfierat, var an skarningspunkten mellan de bada kurvorna ligger, alltsa
vilken ranta som an ur kapitalmarknadssynpunkt ar den normala. Myrdal uppfattar emellertid Wicksell pa ett annat satt. Han hanfor visserligen kapitalmarknadsbestamningen till ett givet prisbildningsogonblick
men tar fasta pa rantabilitetsvillkoret i en form, som icke ar marginell
och f. o. icke heller bunden vid de kommande investeringarna utan kan
sagas innebara, att vardet av de existerande realkapitalen skall motsvara
deras reproduktionskostnader.' Detta villkor bestammer icke efterfragekurvans form i prisbildningsogonblicket men utsager, att den icke forandrats mellan detta och f6regaende prisbildningsmoment resp. icke forandrats pa ett satt som medf6r, att investeringarnas omfattning vid radande rantefot f6rskjutes. Villkoret ifraga h6r darfor icke samman med
den marginalteoretiskt tankta jamviktsrantebestamningen, f6r vilken det
pa grund av sin anknytning till utvecklingen i tiden saknar relevans,
utan bor, synes det, hanf6ras till den andra delen av det Wicksellska
problemkomplexet, dar det ager samma betydelse f6r forklaringen av de
faktiska forandringarna i investeringarnas omfattning fran tidpunkt till
tidpunkt som den marginala rantabilitetsbestamningen f6r efterfragekurvans
form vid en given tidpunkt. Av foljande diskussion av de Myrdalska
formlerna kommer ocksa att i f6rbigaende framga, att han icke lyckats
satta detta villkor i f6rbindelse med kapitalmarknadsbestamningen av
jamviktsrantan, sa mycket mindre da visa, att denna bestamning kan
harledas ur rantabilitetsvillkoret i den form det givits av honom.
Den punkt i Myrdals framstallning som i detta sammanhang narmast
pakallar uppmarksamhet ar emellertid icke nu ber6rda fraga utan inneborden och det analytiska vardet av de formler, med vilka det andra
jamviktsvillkoret harledes ur det forsta. Lasaren f6rutsattes bekant med
den narmare inneb6rden av de av Myrdal anvanda algebraiska beteckningarna.2
Ar det f6rsta jamviktsvillkoret satisfierat, f6religger enligt Myrdal
6verensstammelse mellan det existerande kapitalets varde (C,) och reproI Anknytningen till de existerande realkapitalen ar en medveten modifikation av Wicksells tankegang, vilken emellertid vore omojlig, om denna foljt nyss angivna vigar.
2
Utom i det foljande definierade termer anvinder Myrdal som bekant (jfr anf. arb.
sid. 23I) beteckningen E f6r inkomsten, S fbr sparandet (bada termerna bestamda efter
Lindahls linjer), KA for foretagarnas bruttoinkomst vid forsaljning av konsumtionsvaror, Ke
for konsumenternas kostnad f6r konsumtionsvaror och D for deprecieringen minus apprecieringen av det befintliga realkapitalet.
13-33i85.
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duktionskostnader (R,), alltsa C, -R,.
Betecknas de anteciperade invesmed
och
det
R,
anteciperade fria vantandet (S+ D),
teringsutbetalningarna
kan det andra jiamviktsvillkoret skrivas R,
S ?+ D. Det bor underatt
termer
i
denna
formel
beteckna summan av indivisamtliga
strykas,
duella, till prisbildningslaget ifraga diskonterade summor av antecipationer om investeringsutbetalningar, sparande etc., sasom kraves vid bestamningen av jamviktsrantan efter vanliga prisbildningsteoretiska linjer,
och alltsa ar av fundamentalt annan inneb6rd an den i foreliggande uppS = o, som hanf6r sig till det konkreta
sats diskuterade formeln _xN-mellan
olika
tidpunkter. For att harleda formeln R =- S + D
forloppet
ur formeln C, R, inf6r Myrdal ekvationerna
ES E-Ke
E =K,+
C\Ke

=

D

Kn

dar de tva sista ekvationerna ha karaktaren av approximationer, vilkas
giltighet maste postuleras, f6r att deduktionen skall kunna genomf6ras.
Av ekvationssystemet f6ljer omedelbart, att 6verensstammelse rader
mellan de nya investeringarnas virde och vantandet, alltsa C = S + D.
Det ar salunda tydligt, att man under de av Myrdal inf6rda forutsattningarna, om de nya investeringarnas anteciperade varde 6verensstammer
med de anteciperade investeringsutbetalningarna, ager R, =- S + D. Den
centrala punkten i Myrdals bevisf6ring blir darfor bestammandet av hur
relationen mellan C, och R, fdrhaller sig till relationen mellan C, och R,.
Myrdal sager: >Om de gamla och nya realkapitalen aro av samma slag,
blir da (vid C. = R) aven C,= R,>. Satsen framstar sasom sjalvklar
och dess inf6rande i beviskedjan som en lat vara djarv - naturligtvis
men m6jlig approximation. Som strax
andras investeringarnas art skall visas, limnar den emellertid rum f6r ett felslut, som bryter hela
bevisningen. Om den preliminart accepteras, framstar deduktionen som
genomford.
Med det av Myrdal framlagda deduktionssattet kan bristande kapiS + D, matematiskt sett erhallas genom en
talmarknadsbalans, alltsa Rs,
relationen
av
mellan
C, och R,, resp. genom att endera av
forskjutning
=
ekvationerna K,- Ke och E==-K + C -D icke ar satisfierad. Antag till
en borjan, att man har C, < R,. Med samma deduktionssatt som f6rut
skulle man da erhalla C2< R, och R, > S + D. Resultatet ar forbryllande, emedan den sista formeln indicerar en inflationstendens men initialforandringen C, < R. en deflationstendens. Felet ligger givetvis dari,
att man fran CI < RI sluter till C, < R,. Detta slut ar riktigt under
antagande av att de nya investeringarna aro av samma art som de gamla,
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men det ar felaktigt, nar man i formeln R2 > C, - S + D later - och
f6r att formeln skall ha nagon mening maste lata - R, betyda de
faktiskt planerade utbetalningarna f6r investeringsindamal. Foreligger
en negativ rantabilitetsdifferens f6r de tidigare investeringarna (CI < R,),
sa anteciperas naturligtvis icke nya investeringar av samma art som de
gamla. Ingenting hindrar, att f6retagarna gora investeringsforluster, men
att de antecipera investeringsf6rluster och likval fasthalla vid investeringsplanerna, kan dock icke tankas. En deduktion, som f6rutsatter ett antagande av denna inneb6rd, ar orimlig. Man kan darf6r fastsla, att med
den inneb6rd, som maste tillaggas termerna i ekvationerna E = Ku +
+ C2- D och R2 = S + D, storheten C, maste vara > R,, oberoende av
hur relationen mellan C, och R, gestaltar sig. Detta betyder emellertid, att
sammanhanget mellan de bada jamviktsvillkoren i den formulering de givits av Myrdal fullstandigt brytes och vidare att man icke under de av
Myrdal angivna f6rutsattningarna 6verhuvud kan fa nagon positiv rubbning av kapitalmarknadsbalansen, sasom Myrdal uppfattar och algebraiskt
fixerar denna. Har man generellt C > R2, kan ju R2 erhallas > S + D,
endast om Ku antages < Ke eller om bristande kongruens i resp. antecipationer av betalningar mellan f6retagarna medfor ett nettoavdrag fran
--A.
I sistnamnda fall blir
inkomstantecipationerna
E-=K

- A + C,-

D och R,

(S+D)

+ A.

Vilken ar karaktaren hos den bristande balans pa kapitalmarknaden
som erhalles vid inforandet av A eller upphavande av antagandet K-K=Ke?
Tydligen kan den endast f6religga i antecipationsogonblicket. En bokforingsmassig registrering ger alltid K, = Ke och utesluter aven existensen
av en differens A. Under det faktiska marknadsf6rloppet maste salunda
enligt Myrdal kapitalmarknaden alltid vara i balans; det andra jimviktsvillkoret kan 6verhuvud ha nagon innebord endast om det refereras till
antecipationerna. Men om detta ar fallet, kan man fraga sig, hur jamviktsvillkoret kan ha nagon betydelse f6r f6rklaringen av konsumtionsprisutvecklingen, sadan denna framgar ur relationen varustr6m-konsumtionsbetalningsstr6m, alltsa om fixeringen av formeln f6r jamviktsrintan
i ett givet prisbildningsogonblick ger en bild ocksa av de faktiska forskjutningarna mellan olika tidpunkter. Om man ager R, > S + D, pa
grund av att K, ar < Ke, betyder detta i den konkreta prisbildningsprocessen endast, att de faktiska konsumtionsvarupriserna tendera att ligga
over de anteciperade. Fragan, hur konsumtionsvarupriserna determineras
i relation till produktionskostnaderna genom tidsf6rdelningen av de konsumtiva utbetalningarna och av produktionsresultatens utmognande, ar
salunda, savitt forf. kan se, icke i explicit form inkluderad i den Myrdalska analysen. For dem som med forf. i denna fraga och icke i jam-
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viktsrantebestamningen i ett givet ogonblick se det egentliga kapitalmarknadsproblemet, framstar darfor Myrdals diskussion pa denna punkt
som forfelad, i den man den asyftar att utgora ett bidrag till penningteoriens utbyggande for praktiskt analytiska syften. Myrdals ovan papekade satt att behandla forhallandet mellan relationerna CI/R, och
C,JR, visar han mot vissa brister av tidigare antytt slag aven i analysen av rantabilitetsfaktorns betydelse for utvecklingen. En diskussion
av denna punkt, som ar av mindre intresse i detta sammanhang, synes
lampligen bora ansta, tills den av Myrdal omnamnda tyska versionen av
hans undersokning publicerats.
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