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1 EKONOMISK DEPRECIERINGSTAKT* 

1.1 Inledning 

Avsikten med denna uppsats är att undersöka under 

vilka teoretiska antaganden det går att estimera 

den ekonomiska deprecieringstakten (värdeminsk

ningstakten) på kapitalobjekt och därefter tillämpa 

en lämplig modell på faktiska data. 

Ekonomisk depreciering (värdeminskning) kan defi

nieras som den förändring i kapitalobjektets värde 

som uppstår p g a att det åldras. Ekonomisk depre

cieringstakt definieras således som den procentu

ella förändringen i kapitalobjektets värde. 

Med kapital menar jag här realkapital, dvs maskiner 

och byggnader. Humankapitalet beaktas således ej. 

Anledningen till detta är att det är bara för real

kapital som det existerar en välutvecklad marknad. 

Här är marknaden för begagnat realkapital, dvs den 

så kallade andrahandsmarknaden, av spec lIt in

tresse. Det är med hjälp av prisdata från denna 

marknad som ekonomisk depreciering och ekonomisk 

deprecieringstakt kan estimeras. Hulten och Wykoff 

(1980a, b, c, 1981) har genomfört liknande studier 

i USA under början av 1980-talet som utgjort vik

tiga förebilder till min undersökning. 

I ekonomiska tillämpningar antas ofta att den eko

nomiska deprecieringstakten utgörs aven konstant, 

* Jag vill speciellt tacka Jan Södersten och Erik 
Mellander för all konstruktiv kritik och ovärderlig 
hjälp under arbetets gång. Givetvis ansvarar jag 
själv för eventuella fel. 
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ier varierar 1-

ets der, viI ings-

mönstret antar en exponentiell 

ten och Wykoff (1980b) att det eko-

l är approx iellt. 

sidan anser 

endast erhålles 

Fel in och Rotschild (1974) å 

att en konstant 

De 

livsl 

mycket 

r 

skattelagar 

för 

ska 

Om Fel 

prec ng är 

att undersöka om 

l riskt. 

ett 

exponentiella 

viI det möjl 

signif 

ier 

la 

i sin tur 

ret. 

1stocken. 

i räntan 

ska 

är r 

av ekonomi 

Det är av intresse 

s teoreti 

a priori 

smönster 

Modellen antar t ex 

att 

iel 

som special Il 

statistiskt 

är 

1.2 Varför är det intressant med ett estimat av 

ekonomisk deprecieringstakt? 

ingar av och 

mi ier ingstakt är av stort 

vid 

ningar. 

Vid köp av t ex ådrar sig det aktuella 

en skall 

genom periodisering las som över år 
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som antas ge en positiv 

Härvid en 

vars storl inom de ramar 

til åtna som bestäms av 

och r Om emellertid bokföringsmässig av

s från ekonomisk 

ges en mis bild av vinstnivå och 

Kan man sa sk 

deprec från bokföringsmäss iv-

n att lerna 

kunna effekt seras. 

En annan allvarl konsekvens ett felakt 

är 

av statisti 

av 

tal stink-

tion mellan brutto-

tas l 

upp till ett som motsvarar ss 

Iföremålet 

iska pro-

fysiska 

• Man 

ieringen, 

över t 

alltså en 

dvs minskningen i pro

man i netto-

1stocksberäkningar även ett slags juster-

ing ska ier som 

åldras. 

lstockar i ut-

förs av SCB den s k " n-meto-

(PI ). Produktionskapac antas vara 

konstant över tiden till s att kapit.alobj 

utrangeras, "sudden " 
som uppvisar mönster 

citet.) Däremot varierar 

01 lobj 

tokapitalstocken i 

PI 

t 

produkten av bruttoinvester 

invester sindex, 

(Exempel är glödlampan 

sin produktionskapa

utranger 

innebär att brut-

som 

I T ' l 

och andelen kapi-
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ta som fort är i bruk I fl t-T' enl 
(1) 

t-l 
Kt 

:::;; 2: . fl 

T t-T 

Y är l sta l l 

hur stor l lobj 

bruk baseras studier 

Wall (1962). Winfrey 

kurvor 

industri is av 

Il l 

av 

1 ) 

är i 

rey (1935) och 

ekt 

Wall 

av 

talobjekt • Med ett antagande av medel l i vsl 

kan man ur överl 

enheter av 

ande är i bruk 

ursprungliga 

givna ål 

SCB räknar även fram s k 

len 

som 

l 

enligt SCB, justering görs för utranger 

ål 

ej. 

seB 

värdeminskning som 

nettokapital 

(1983 ) 

lobjektet 

publ 

iver hur 

l r. SCBs 

förfarande baseras på överlevnadskurvor för 

tal såväl medel värdet för 

livstid som 

totala livstiden 

förhållandet mellan dessa 

för 

• SCB antar att 

l av varje 

Id brutto ings ursprungl värde som 

fortfarande ligger. hjä av denna faktor 

kapitalstocken från brutto till netto. 

depreciering är skill mellan 

investeringar och förändringen i 1stock-

en. Den av SCB implicit ekonomiska 
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c med hjä av ion (2) 

r är l och 

deprecieringen i tidpunkt t. 

(t) ( 2 ) 

På hög är näst intill 

för perioden 1949-79. Sål är iell 

deprecier 

SCBs estimat 

en god approximation Il 

iering. Speglar i 

ekvation ( 2 ) igheten? De som 

används vid av den ekonomiska 

cieringen <och därmed indi ) baseras a 

uppgifter. Winfreys överlevnadskurvor är från 1935 

och Wall livslängdsberäkn r 1962. 

i samhälls 

st idens industriella och 

veckling 

längden att 

Sedan Wal 

i 

ekonomi 

dess. 

ut

livs-

ins ma-

skinkapital" (1962) har sökning av ma-

ls livslängd gjorts i Sver .1 Däremot 

ett flertal undersökningar inom detta 

g i bl a USA. Bland några av kan nämnas 

C R ten F C Wykoff (1980), Eisner (1972) och 

(1971). 

1.3 Uppläggning 

sponerats föl 

sk tel 2 inieras b 

1 J. Wall är för övrigt 
har gjorts i Sver 

sätt. I 

i i-

som 
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ering och 01 s. 

l 3 beskriver ekonometri modellen. 

l 4 

såsom fl ing " "lemons"- och 

"pearls"-problemet och möjliga ingar för 

dessa. Datamaterialet r större 

maskiner från ASEA åren 1983-1986. l 5 

iver estimeri S l s 

sista let åt tat, jämförelser l 

de studier och 

2 RELEVANTA DEFINITIONER OCH TERMER 

2.1 Ekonomisk depreciering 

Ekonomisk iering definieras som förändringen 

i lobjektets värde då det ål s (Hulten och 

Wykoff, 198 ). Detta illustreras 

ende vis ( lad, 1971). 

I(t) = inkomster som 

till 

t = tiden 

U (t) :::: dr 

lobjektet ger upphov 

t 

n :::: jektets ekonomiska livsl 

D(t> :::: di 

V( i) :::: vid t 

n 
V(i) ::: f [l<t> - U(t)]D(t) 

i 

i 



- 7 -

Figur 1 

kr. 

U(t) 

I (t) 

~--------------.----+---~------------~~ tid 
l n 

Det streckade området l figur 1 visar V(i) uttryckt 

som det diskonterade värdet av den ström av netto

intäkter maskinen förväntas generera under sin 

återstående livslängd. Driftsutgifterna antas stiga 

och inkomsterna minska efter en tid. Detta medför 

att V(i) minskar över tiden. Detta a priori-resone

mang stöds av empiriska resultat <Cederblad, 1971). 

2.2 Ekonomisk deprecieringstakt 

Ekonomisk deprecieringstakt definieras som den pro

centuella förändringen l kapitalobjektets värde 

till följd av åldrande (Hulten och Wykoff, 1980a).1 

Vid närvaro av inflation måste man dela upp föränd

ringen i pris i två komponenter, nämligen ekonomisk 

depreciering och inflation. 

Om q(s,t) är värdet på ett s år gammalt kapitalob

jekt vid tidpunkten t så är derivatan ay q(s,t) 

m a p tiden, t, 

l Jämför def av ekonomisk depreciering s 6. 
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= 

::: + 

ty s ::: n-t. 

Division med q(s,t) ger 

( 8q(S,t> 
= - 8s(t> 

q(s,t) 

Den första termen i högerl 

och 

tionstakten. Vid 

+ 

( 3 

( 4 ) 

utgör den ekonomiska 

andra termen är la-

från kontinuerlig till 

di tid ekvations sambandet (4) illustreras 

i en "pris-tids-matris", föl sätt. 

q(O,1971) 

(1970) 

Ekonomisk iering motsvaras av matrisens ko-

lumner; exempel s kan man 

beräkna den ekonomiska ier 

lp av lumn nr 2 

stakten ett 

kapitalobjekt från 1971. Kolumn t i är ekvivalent 

med den första termen i högerledet i ekvation (4) 

och Sj är lent termen i 

högerl i ekvation (4), dvs inflationstakten. 

I l t vore att man hade en komplett "pris-tids

matris". Det är emellertid ett l som sällan 

kan uppfyllas. Alla de saknade värdena måste 

approximeras med hjälp aven modell. vilket vi 

återkommer till i l 3. 
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2.3 Fysisk depreciering kontra ekonomisk depreci

ering 

Dist ionen mellan 

är viktig. Den 

isk och depreci-

iska deprecieringen är 

minskningen i produktionskapae över t 

(Hulten 198 J. En maskin kan ha kvar 

s ursprungl 

vara ekonomi 

ti vare maskiner 

en stor skill 

ciering. 

intressant 

sk 

teanalys, 

Den ekonomi 

fysi 

produkt men 

olönsam på grund av att t ex 

livsl är i princ än 

Den i iggöras med 

produktionskapacitetskurvor. Hulten och 

(198 ) till lar maskiner ett slags produktionska-

pacitetsindex. itetsindexet 

som den tekniska marginella 

kvoten mellan en använd och en ny ma 

startåret är maskinens produkt 

l med 1 

noll uppnås 

att sedan 

vid den ål 

Ila över tiden. 

Ila maskinen i gång är större än 

av dess tjänster. 

Figur 2 illustrerar tre olika 

tetsprofiler. 

i

ions

Vid 

att 

i-
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Figur 2 Exempel på fysiska deprecieringsmönster 

Produktionskapac 

ffi 

Hulten och Wykoff (1980a). 

Kurvan (I) il en Il 

där maskinen förlorar sin 

en konstant procentsats (t ex is ~ vatten). Kurvan 

(II) visar en rätl jig mi 

förlorar l produktionskapac över åren 

1 I praktiskt taget all litteratur används begrep-
geometrisk i stället för det rikt exponent-

iell. 

En i serie 

s = 1 + (l-ö) + (1-Ö)2 + (1-Ö)3 +, ••• ,+ (l-ö)n 

är 
tiel 

lent med den korresponderande exponen-

00 

n=O 

endast om 11-ö I < 1 och n ~ 

t l är därför att föredra. 
exponen-
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och 

horse-

(III) s l kallas en one-

"-kurva (dvs n " ) . Den avser 

fallet en ma har ett 

pacitetsindex över tiden fram till sin 

då produktionskapacitets indexet är O (t ex glöd

lampa . 

Motsva 

mönster enl 

I SCBs 

värdekurvor 

f 3 ( ten 

lstocksberäkn 

ing för denna 

till (1) kor 

t ljer ett 

f 1980a). 

I f 

en slags 

är den 

(II') till (II) 

(III') till (III). Som synes överensstämmer 

Figur 3 

i f 2 och 3 st en ma 

Exem.pel 

mönster 

m' 

Hulten och 

på ekonom.iska deprecierings-

(1980a). 
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som har ett ie11t ier 

Detta visas lj sätt, 

hets skull en investering 

antar att inflation ej existerar. 

q( s) :::: ingens värde t 

::: 

/ q(s) ::: sk 

-a ::: isk iering 

i :::: kalkylränta 

:::: 

-at p • e ::: ng vid t 

00 

q (s) :::: J p . e-i<t-s)dt -at e :::: p 
t=s 

00 

I 
-t (a+i> I s -as 

:::: p :::: e a+ a+i 
t=s 

ing av (12 ) 

ger 

ds 
-as 

:::: -a . a+i e :::: -a q(s) 

viI ger 

s) -a 

Detta specialfall, när det 

mönstret och det ekonomi 

i 

depreci 

sammanfaller och 

vi för 1-

1 krona och 

s ( 5 ) 

( 6 ) 

( 8 ) 

( 9 ) 

(10 ) 

t (11) 

00 
-(a+i> s 

S e 
s 

(12 ) 

s 

(13 ) 

(14 ) 

s-

är 

konstant, antas vid olika beräkningar. 

= 
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Enl 

tieila 

t exponen

som ett special Il av 

allmänt Il en • Detta det 

möjligt att i efterhand statisti testa om t ex 

det 

god beskr 

mönstret. 

ier en 

ng av det ekonomi 

3 BOX-COX - DEN EKONOMETRISKA MODELLEN 

Det f ett antal modeller med 

som den var In 

sk deprecieringstakt1 • Valet 

s k Box-Cox 11. 2 

Box-Cox 

av den 

Ilen är särskilt l 

ljningspriser 

av 

här fall en 

vid est ing 

c l Il Ilen t ex 

, ty som spe

linjära 

ieringsmönstret, 

mönstret, one 

där 

'* q = 

= 

llogaritmiska 

Ilen är 

+ ps'" + 

01 

ret 

ieringsmönstret. 

(15 ) 

(16 ) 

ansatser, j ten 

2 Metoden ades av Box Cox (1964 och Box 
och T Il (1962). 
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8
2 1 s -

*' ::: s 8
2 

1 

i = l,..iiI.,n 

lj 

== 

ej sker 

korr 

av 

beroende 

var initioner 

mellan iset 

som set en 

is en krona antar således 

Il et [O f 1] om en ing 

let ål Denna Il 

inflation a priori latering 

ten och 

In som inköpspriset i l pri-

ser av vara i utöver var 

In, f en var eras som 

t då ljningen 

De a = 8 1 , 8 2 bestämmer 

tionsformen (inom ramen Box-Cox-alternativen) 

och rarna b ::: (O<, stämmer 

och lutningen 

lka värden 9 antar 

olika specialfall för deprecieringsmönstret: 

att 
ekonomisk 

l ition är att 
som försäl jningspriset och 

(15 en 
inköpspriset, båda i 
modellspec icering 

för en g ålder blir en 
ingstakt. 



8 (1, 1 icerar ett 

<15 ) 

(1+IX-p) + + 

Ett lIt mönster 

l :::: + s· + ui' 1. 

=) 

e :::: (1, 3) 

mönster 

:::: (1 + IX - p13) + J3s~ + 
1. 

Den dubbel logaritmiska 

e -* (O, O) 

5 -

linjärt mönster för 

<18 ) 

lIes om EJ -* O, 1 ) 

1 (19 ) 

<19' ) 

r ett one-hor 

20 

ilen, s ligen ges av 

(21) 

I termer av ion (15) kan även sk 

c ing f • Det reala priset är 

:::: ( 22) 

där d är pri latorn är nominella 

lobj ing av m a p 

dern ger 

---------------
1 L' Is regel ger 

- 1 lnq_ 1 l lnq 
lim =: lim :::: lim :::: lnq. 
8-* O 8-*0 8-*0 
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=: d . 

lket ger den sökta 

6. 
l 

'" 
/j. dq 

. är 
l 

= f3 

ekonomiska ieri 

nr i. Den ekonomiska 

blir iv om fl är iv, 

q är posit (23) 

allmänhet inte är konstant över 

livsl • En 

endast om 8 1 =: O 

Den ier 

l s s som 

i - fl 

4 DATAMATERIALET 

4.1 Beskrivning av datamaterialet 

(23 ) 

(24) 

för 

ierings

s 

att i i 

s 

( 24 i ) 

vid est 

takten 

ing av 

maskiner 

ekonomiska deprecierings-

ett datamateriai ASEA 

använts (Appendix A). 

Mater let ger information om andrahandsmarknadens 

värdering aven viss typ av maskiner från verk

stadsindustrin. storheter som under 

perioden 1983-1986 är inköpspriset, säljpriset, 
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lj ngen 

Datamaterialet 

ma : f 

åldern 

rrör 

den 

en rela-

I svarvar, borr-

m m. Antalet observat är 39. 

iska mode len est s med maximum

likel metoden. De erhållna år såle-

imala • Det vore 

ett stort t 

lobjekt. 

att utveckla 

material 01 

4.2 Datamaterialets svagheter 

justeringar för dessa 

De problem som 

nomi 

a 

b) 

c} 

II 

"lemons" 

est 

ingstakten 

kan i grova 

er 

e " 

"pearls". 

ser 

och eventuella 

av eko-

älp av priser 

las upp i tre 

Il 

4.2.1 Utelämnande variabler och marknadsförhåll

anden 

De pri 

av ål 

såsom 

f 4. 

till l 

utan även av 

s ra 

Il 
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Figur 4 Allmän modellstrktur 

II ationi 
I i ----,----

\ I 

\ I 

!Försäl 

Det nominella priset för en van-

1 s av ålder och pos av la-

tion. 1 <198 G 

tionens med hjä 

variabel som anger året 

i lat 

lat 

Ett annat 

justera 

eller flera 

flera 

Om man antar att 

stabila över 

I 

pris, d 

a 

em som man 

. För en ma 

let ger dock 

kan est 

upp a-

av en förklar 

ma sål 

stud s ett 

v s en rensning för 

Ile 

är i ett 

som använts i 

vara 

ingen ion om 

l är relativt 

anses Ila 

framåt i t 

Ilas om man 

• Ett mer est 

kan 

in en extra var 

marknads l 

l etc. 

och 

l som upp 

ekonomi 

F t ex veteran
ål 
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På en ligt ad finns 

invändningar mot att använda ser 

av 

från en 

ieringstakt. Priserna 

reflekterar då ej objektets 

sanna värde. Ett antagande att marknaden för begag

nade maskiner är någorlunda väl utveckl kan dock 

anses r igt. 

4.2.2 ·Censored sample bias· 

Begreppet "Censored sample b s" betecknar 

landet att priserna begagnade maskiner 

avser de maskiner som har överlevt till den 

tidpunkt då samplet togs. För ingsteor i, 

skattepolitik, kapitalmätningar m m är det 

cieringsmönstret för den ska tillgången i den 

ursprung l kohorten som är av resse, snarare 

än de tillgångar som har överlevt längst. En analys 

baserad på enbart de överl maskinerna medför 

därför en underskattning av det sanna deprecie

ringsmönstret f lket i sin tur ger en överskatt

ning av den estimerade nettokapitalstocken m m. 

För att korrigera för detta fel har Hulten och 

Wyhoff (1980b) använt s av Wi (1935) över-

levnadskurvor. 1 Ur sa kan man der 

och 

livsl 

till ett 

la sannol 

Försäljningspriserna i samplet har 

angående 1-

r överl 

multipli-

cerats med sannolikhet. Priset för exempelvis 

en sju år gammal maskin tipl sannolik-

heten för att ha överlevt i s år, sannolikhe-

ten för att maskinerna inte skall ha 

under 

1 För 
s 4. 

s första åren. 

ng av överl se 
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ett sant av proble-

lt tillfredsställande. Skall 

av den ekonomiska 

är önskvärt med så a 

som möj l ten och Wykoff 

använder dock, som nyss nämnts, reys studie av 

överl Ett alternativ är att 

"MilIs ratio n1 • utrangeringsprocessen ses då som en 

stokastisk process som beror på värdet på kapital-

objektet och inte bara på dess ål S 

definieras som en sannolikhetsfunktion som beskri

ver hur stor sannolikheten är för att överleva till 

en viss tidpunkt. I denna har någon juster

ing detta problem över huvud taget inte gjorts. 

4.2.3 "Lemona" och "pearla" 

"Lemons"- och "pearls"-problemet (Akerlof, 1970) 

gäller möj l igheten att maskiner som cirkulerar 

på andrahandsmarknaden i första är maskiner 

med undermålig litet, s k "lemons". Ägaren 

behåller alla bra maskiner, "pearls", i sin 

park och säljer dem med sämre kvalitet. Skulle en 

person viI ja göra sig av med en "pear I" så säl js 

maskin till någon person som säl känner 

och där ett ömsesidigt existerar. På 

grund av detta ömsesidiga förtroende kan säl jaren 

ta ut ett högre pris än på den öppna marknaden för 

sin "pearl". Som en ljd av detta skulle priserna 

öppna andrahandsmarknaden underskrida det 

genomsnittliga värdet av samtliga de begagnade 

maskiner som är i bruk. 

Denna argumentation förutsätter förekomsten av 

asymmetrisk information. Om köpare och säljare har 

1 Se t ex Fomby, Hill, Johnson (1984). 
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l information le 

bildning uppstå. För att testa 

ASEA en ma lare ge bud 

skeva pris

problem lät 

ett antal maski-

ner. Denna skenbara försäl jning mot 

köparen med ett ändrat produktprogram eller att de 

dubbla maskiner och övervägde att 

med den ena etc. En inkludering av dessa 

estimering av ion (14) ändrar ej 

sig av 

ner i 

nämnvärt som framgår av APPENDIX B. "Lemons"- och 

" rls"-problemet verkar sål inte något 

större lse denna typ av 

Ett test av problem även gjorts av 

C R ten och F C (1980a) 1 USA. De jäm-

serna på den öppna marknaden och den s 

na • Någon pris llnad förel 

ej. 

5 ESTIMERING AV MODELLEN 

Box-Cox-modellen estimerades med hjälp av maximum

l lihood-metoden. Naturliga logaritmen för l 

lihoodfunktionen blir då 

där 

k == ~ In 211" 

n 
k + (8 1-1) 2 1nqi

i=l 

n ln0 2 - q*-Zb)I (q*-Zb) (25) 
2 20 2 

1 Testets trovärdighet beror hur maskinhandlaren 
uppfattar dessa maskiner. Värderas maskinerna med 
åtanke att dessa är "pearis" kan ovanstående slut
sats dras. 
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samt 

8 
t:,. 

(8 1 , 8 2 ) 

t:,. 

b = «X , fl ) 

Z 
t:,. 

(1, s*) • 

Matrisen Z är således en funktion av 

via (17b). 

(26) 

( 27> 

(2S) 

Maximum-likelihoodfunktionen koncentreras 

avseende på b och 0 2 (se Appendix C), l ger en 

funktion av B, igt 

där 

n 
k' + (8 1 -1) ~ In qi 

i 1 

~ l n [( q* - Zb) , (q* - Zb) ] 

kf = k + n (In n - 1) 
2 

och b är OLS-estimatorn (Z'Z)-lz'q* av b, 
~ ~ ~ 

värden 8 i , dvs b = b(B). 

På grund av modellens icke-linjäritet i 

(29) 

givna 

rarna kan första ordningens villkor till (29) 

lösas anal iskt (C7 T cS' och e13 i APPENDIX e). 

Ekvation (29) har således istället maximerats med 

hjälp aven numerisk metod, en s k kvasi-

Newton-metod. (Se Fletcher, 1970.) För detta syfte 
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har ett Fortran-program programmerats på QZ's 

DEC-I0. 1 

6 EMPIRISKA RESULTAT OCH JÄMFöRELSER MED ANDRA 

STUDIER 

6.1 Empiriska resultat 

Följande estimat erhölls 

8 == (0,400, -0,184) 

b == (-0,460, -0,538) 

samt 

'" == (0,026 
L.~ 0,001 

8 

~ 

0(001) 
0,279 

(30) 

3 ) 

(32) 

där b-vektorn innehåller estimaten på ~ och P, 8-

vektorn innehåller est 

är varians-kovarians-matrisen. Diagonalel 

behövs vid 
8 

diagonalelementen 

~ 

av 8 

~ 

sprövningar av b. 

i 

för b 8 att Box-Cox-modellen 

blir 

-0,184 2,503 
qi == [-0,351 + 1,167 . si ] ( 33) 

för slags anpassningsmått är relevant? Den ofta 

förekommande förklar icienten, R2
1 är 

relevant p g a dels modellens icke-linjär och 

dels att estimationsmetoden OLS ej har använts. Ett 

1 En beskrivning av algor och Fortran-koden 
kommer att ges ut i ett kommande rUI Working paper. 
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alternativt angreppssätt är att plotta verk l 
~ 

värdet av q mot det skattade q enl figur 5. 

Figur 5 

'" q 

o. 

• 

" .:lO 

ionerna följer en l je med lutning ett 

relativt väl. Haessel1 diskuterar ett anpassnings-

mått icke-linjära ller, 

(q 
;:: 2 
q) 
(34) 

r $ är vinkeln mellan vektorerna (q - q) (q 

- q). Detta anpassningsmått tolkas enl igt samma 

regler som R2 . cos2 $ får här värdet 38,0 % vilket 

är relativt bra med åtanke att datamaterialet är 

tvärsnittsdata. 

1 Se Haessel (1978) för härledning. 
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ivatan 

-o 538 .q~.600 , ]. 
-1,184 < O 

ivatan 

1-8
1 

2 
~ 

as + ~as) 
1 

-1,184 2 
+ 0,600 (~) > O 

as q. as 
l 

05 ) 

visar att ekvation (33) är strikt • I Appen-

dix D har ekvation (33) ottats. Dess 

ner skenbart om det exponentiella ingsför

loppet med en snabb sk depreciering för en 

ny och ett mera utpl förlopp ju äldre 

bl ir. Dock är varken det exponentiella, 

l "one-horse- » eller dubbel logaritm-

iska signif 5 

(Appendix E). 

I enl med teori sar ett nega-

tivt , vilket gör att den ekonomiska depreci

eringstakten blir • Enl samband (24') är 

den estimerade ekonomiska 

i = fl 
s 

8 -1 
2 

iering 

Estimerat del ta, uttryckt i procent, redovisas i 

tabell 1. Som synes är deprec ingstakten snabbare 

för en ny maskin i lse med en äldre maskin. 

Enl tidigare diskussion är dessa estimat något 

underskattade grund av "censored sample bias" • 

Den sanna deprecieringstakten är alltså något högre 

(i absoluta tal). 
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Tabell 1 Ekonomisk deprecieringstakt 

Procent 

2 -35,0 (-42,1, 
4 -18,8 (-20,2, 
5 -15,5 (-16,3, 
6 -13,2 (-13,5, 
7 -11,6 (-18,0, 
8 -10,3 (-10,4, 

10 - 8,S (- 9,3, 
11 - 7,9 ( - 8,5, 
12 - 7,3 ( - 8,4, 
13 - 6,8 ( -7,6, 
14 - 6,4 ( -8,2, 
18 - 5,2 ( -6,2, 
19 - 5,0 ( -S,8, 

-27,9) 
-17,5) 
-14,6) 
-12,9) 
-S,1) 
-9,8) 
-7,7) 
-7,2) 
-6(2) 
-6(0) 
-4,6) 
-4,3) 
-4,2) 

På g av att estimeringen med maximum-

likelihood-funktionen koncentre med avseende på 

les ej standardavvikelsen it 

för 0i' En approximation av 0i: s varians kan er-

hållas med hjälp av Gauss approx l 

där 

1 ~ 

i är 

fl • 

3 
2: 

i=l 
V{8.H 

l a8. 
l 

2 

+ 2 2: 
i<j 

Cov(8.,8,) . 
l J 

8 
q. 1 

l 

a8. 
1 

ligen identiskt l med 

a8. 
J 

( 37) 

(38) 

men q approximeras relativt väl med q (se figur S • 
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Il sas i tabell 

Med Gauss approx 

densintervall 

ionsformel räknas även konfi-

b (se APPENDIX E). b-vektorn är 

signifikant Id från noll på 95 ivån. 

6.2 Jämförelser med andra studier 

Hulten och Wykoff har gjort liknande i 

början av 1980-talet. Deras modell är av samma typ 

som den i l 3 beskrivna modellen. ssa 

olikheter bör dock framhållas. Den beroende varia-

ln inieras som inköpspriset i löpande priser 

av vara i och har utöver den oberoende variabeln, 

si' en oberoende variabel som definieras som t 

punkten då säljningen skedde. Maximum-I li-

hood-metoden har sedan applicerats på ett stort 

seriemateriaI. Deras estimat på 

prec ingstakt för maskiner ("meta 

ery") återfinns i Il 2 nedan. 

ekonomi de

machin-

Tabell 2 Ekonomisk deprecieringstakt för "Metal

working machinery" 

iUder A B 

1 13,1 19,8 

5 7,0 11,1 

10 5,6 9,3 

15 5,2 9,1 

20 5,1 9,7 

25 5,2 11,0 

Hulten, Wykoff (1980c) • 
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Kolumn A är tat för o 

kol umn B är resultat, där j 

sampl ing bias" har gjorts 

överlevnadskurvor. 1 

medan 

"censored 

hjälp av Winfrey I s 

Det exponentiella deprecieringsmönstret är ej en

tydigt signifikant vare sig för det i Il 2 

angivna exemplet eller för deras övriga kapi tal

objekt. För att undersöka om ett exponent lIt 

deprecieringsmönster kan fungera som en någorlunda 

god approximation har de anpassat de predicerade 

Box-Cox-priserna med justerad till ett expo

nent lIt samband. Resultaten blev genomgående höga 

R2-värden (omkring 97 %). Den estimerade depreci

eringstakten blev 14,7 % per år för maskiner 

("instruments"). Deras slutsats är att en konstant 

ieringstakt trots allt utgör en god approxi-

Vid ett l tillvägagångssätt med att anpassa 

en exponentiell funktionsform e lIes l denna 

studie ett -9,8 % och ett R2 på 92,7 %. Men 

vad implicerar detta? Jo, att med predicerade 

Box-Cox-priserna fungerar iella 

funktionsformen som en god approximation. Men vad 

som är relevant är en iell anpass

ning är till de verkliga priserna. En OLS-esti-

mer av ekvation (18) ger ett på -9,0 och ett 

R2 endast 22,0 %. (Observera dock att datamate-

rialet är tvärsnittsdata och ej tidsse R2 

genomgående l värden vid tvärsnittsmate-

rial .) Anpassningen aven exponentiell funktions

form är således inte spec lIt bra. 

1 För beskr , se s 19. 
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Södersten och Lindberg (1983) 

ekonomiska 

antagen i 

deprecieringstakt 

SCB's beräkningar. 1 
som är 

den 

implic 

Beräkningarna 

skett på tidsperioden 1949-1979. Estimaten är näst 

intill konstanta över tiden. Deras re tat blev 

-7.7 % per år för tillverkningsindustrin • Varför 

skiljer sig SCBs implicit antagna iering 

avsevärt från estimatet i denna studie? En anled

ning kan vara att SCB' s grundantagande (Winfrey' s 

överlevnadskurvor från 1935, Wallanders medelvärden 

kapitalobjektens utrangeringsålder från 1962, 

m fl) inte speglar dagens verklighet. Enligt 

tidigare påpekanden har det skett en snabb struk

turomvandling i svensk industri de senaste årtion

dena. 

I Industriförbundets anenkät 1978 och l 7 ställ-

des bl a frågan:nHur lång ekonomisk livslängd (an-

tal år) räknar Ni med att senast installerade 

betydande maskinerna har?". Ett viktat medelvärde2 

gav en livslängd på 14,3 år respekt 12,7 år. I 

termer av deprecieringstakt är ekvi-

valent med en minskning av 7,0 % respektive 7,9 % 

per år vid ett antagande att ieringsmönstret 

är exponentiellt. 3 Frågeställningen, att företagen 

kanske inte själ va vet den ekonomiska livslängden 

och här underskattar den, kommer igen upp. 

1 Se s 4. 

2 Som 
gjorda under 
1985,1986 

företagets maskininvesteringar 
1977 och pI 1978 resp 

1987. 

3 Vid exponent lIt mönster är 
inversen på medellivslängden. 
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1 SAMMANFATTNING 

En modell där ekonomisk 

skattas simultant ba 

iering och s 

framtagits. 

priser från 

Modellen möj l iggör 

att signif 

som diskuteras i 

Il har sedan 

datamaterial. 

olika 

ekonomiska 

applicerats 

Resultaten ger inte stöd för 

ieringsmönster 

sammanhang. Denna 

på ett svenskt 

vanliga föreställ-

ningen att deprecieringsmönstret är exponentiellt. 

Dagens be r av ekonomisk iering är 

alltså felaktiga. För detta specifika datamater l 

föreligger ett strikt konvext ekonomi ie

ringsmönster. En snabb ekonomisk deprecieringstakt 

för en ny maskin och ett mer förlopp för 

en äldre maskin. SCB:s implicit antagna ekonomiska 

deprec ingstakt, en konstant, vid av 

nettokapitalstockar är sål felakt för denna 

typ av kapitalobjekt. 

Även seB: s beräkningar av bruttokapitalstockar är 

laktiga. Ett strikt konvext ekonomi deprecie-

ringsmönster är oförenligt med "sudden death" anta

gandet som ligger till grund för SCB:s bruttokapi-

talstocksberäkningar. 

ett konkavt ekonomi 

figur 3.) 

( .. 
deprecier 

death" 

Som redan poängterats gäller resultaten 

maskiner i verkstadsindustrin och för den 

icerar 

enligt 

för 

rade tidpunkten, dvs vid rådande marknadsförhål

lande. Det vore intressant att utveckla denna stu

die med ett större tidsseriematerial för olika 

kapitalobjekt. 
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APPENDIX A DATAMATERIAL - FöRSALDA MASKINER PA ASEA 

Köppris (85 års Säljpris (85 års 
Typ Köpår Säljår priser, tkr) priser, tkr) 

Rörbocknings-
maskiner 1975 1985 1 026 116 
Klyvsåg 1975 1985 64 8 
Svetsläges-
tällare 1977 1984 120 28 
Mätmaskin BOOM 1980 1984 850 334 
Sågaggregat 1978 1983 35,1 2,1 
Blästeranlägg-
ning SH 1 1976 1983 75 5,3 
Blästerskåp 1976 1983 854 8,6 
Borrslipmaskin 1973 1983 160 16 
Supportsvarv NC 1979 1983 737 288 
Sajo 1982 1986 2 001 336 
Traub 1982 1986 1 441 504 
Sajo 1980 1986 656 280 
Max Muller 1980 1986 2 972 336 
Schiess 1981 1986 2 906 280 
Schiess 1980 1986 3 590 448 
Sajo 1979 1986 1 210 336 
Sundstrand 1981 1986 6 504 512 
Fortuna 1982 1986 434 202 
Karusellsvarv 1974 1984 8 904 1 493 
Tunnelugn 1982 1984 841 258 
Borr o. Fräsv. 1966 1984 13 840 927 
Borr o. Fräsv. 1972 1984 3 268 102 
Karusellsvarv 1974 1984 5 285 747 
Bordhyvel 1972 1984 934 515 
Cirkelkalisåg 1965 1984 494 515 
Slungbläster 
med transport-
anläggning 1977 1984 1 065 175 
Karusellsvarv 1971 1984 2 049 247 
Supportsvarv 1976 1984 862 82 
Kuggslipmaskin 1965 1984 1 386 114 
Kuggslipmaskin 1976 1984 1 748 463 
Revolverborr-
maskin 1974 1984 1 138 4.6 
Blästerautomat 1980 1985 378 100 
Radialborr-
maskin 1973 1985 396 65 
Karusellsvarv 1972 1985 2 434 210 
Formsprutnings-
maskin 1974 1985 474 60 
Rev. borr-
maskin 1971 1985 2 122 50 
Utmattnings-
maskin 1983 1985 446 35 
Revolverautomat 1975 1985 2 244 350 
Lateralfräsverk 1974 1985 124 40 
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APPENDIX A 

1963 100,0 
1964 103,6 
1965 108,7 
1966 112,1 
1967 116,2 
1968 118,3 
1969 115,7 

1970 125,9 
1971 135,7 
1972 142,8 
1973 153,2 
1974 178,0 
1975 202,8 
1976 222,9 
1977 244,5 
1978 273,5 
1979 292,7 

1980 321,5 
1981 350,5 
1982 399,8 
1983 450,7 
1984 466,6 
1985 480,5 
1986 "- 485,0 

"Maskinprisindex" beräknat som implicit prisindex 
ur national räkenskapens uppgifter över maskininve
steringar i tillverkningsindustri i löpande 
respektive fasta priser. 

Källor: (1963-80) SMN 1981:2.5, app 2, tab 10 A och 
10 B. 

1981-83: SMN 1984:5.5, app 2-3, tab 2:1 och 2:2. 

1984-85: Analysunderlag till Konjunkturläget dec 
1985, tab A.3, s 111 och tab A.3, s 129. 
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95 % konfidensintervall för 9: 

~I------~----~----~I----~ 

-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 

konfindensintervall baserat på försålda 
maskiner, antal observationer är 39. 

-------- konfindensintervall baserat på försålda 
maskiner och maskiner som anbud har 
erhållits för, antal observationer är 
48. 
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APPENDIX C 

Koncentrering av Maximum-Likelihoodfunktionen med 

avseende på b och 0 2 beräknas enligt följande. 1 

Enligt samband (25) är 

2 In L(8,b,0 Iq,Z) 
n 

= k + (8 1-1) L In qi - ~ In 0 2 

i=l 

där 

k = n 
2 

l n 21T. 

1 (q*-Zb)'(q*-Zb) 
20 2 

Förstaderivatorna med avseende på 0
2 och b är 

n 
= - "2 1 (q*-Zb)' (q*-Zb) 

20 4 

respektive 

alnL 

ab 
= l ( 2q* , Z- 2b' Z' Z) • 

20 2 

Första ordningens villkor ger således 

:b = (Z'Z)-lz'q* 

samt 

(el) 

(e2) 

(e3) 

(e4) 

l D.S.G. Pollock behandlar matrisdifferentiering i 
The Algebra of Econometrics, 1979. 
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1 * ~ * 
= n (q -Zb)'(q -Zb) (CS) 

Insättning av (C4) och (CS) i (C1) ger den koncent

rerade log-likelihoodfunktionen 

n 
InE(8Iq,Z) = k' + (8 1 -1) ~ lnqi 

i=l 

där k' = k + n (In n-l) 
2 

Differentiering av InE med avseende på 8 1 ger 

= 
n * 1 * ~ ~ 
~ l nq i - ~ 2 (q - Zb)' a 8 • 

i=l o 1 

Differentiering av InE med avseende på 8 2 ger 

r :I: ~ 

alnL -n l Zb azc 
I (-2 ) ag 

a8 2 
= a ZC a8 2 2 n~2 L 

~ 

+ 
ab' Z' Zb a ZC J 

azC . 
a8 2 

= 

L (b' il' q*) 
azC 

= 
~2 

o 

Eftersom 

c 
~ = [O' a8 ' 2 

följer att 

a8 2 

* as ' 
(as) , O']' 

2 

~ a ZC 
( b' O!}q* ') -- = 

a8 2 

* * a s Rq , 
r a8. 

2 

Vidare är 

-l(b'o!}b' ) 
2 

+ 

(C6 ) 

( cn 

(C9) 

(CIO) 

(Cl1) 

(C8) 
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och 

( b ' ab') a ( Z ' Z ) c 2 b b ' , 
\o!ll a ZC = ( '® Z) (C12) 

Insättning av (C9), (C10), (C1!) och (C12) i (CS) 

ger 

= [ 
* * ] l ~ * a s ~~ a s 

Rq '--- - Rb'Z'---
~2 r a8 2 r a8 2 

* = L * as 
~2 (q -Zb)' as- . 
(1 2 

(CS' ) 

Partialderivatorna 8q* /a8 1 i (C7) och a s* /a8 2 i 

(CS') har som typiska element 

* 
[ (q* lnq· - ~] ~= + L) 

a8 1 8 2 1 8 1 
(C13) 

samt 

8s* 
[ (s* L) s* J = + lns· - -a8 2 8 2 1 8 2 

(C14) 
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APPENDIX D 

q 

1.0 t 
I 

0.9 t 

C.3 l 
I 
I 
+ 0.7 

0.6 

L.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

s 

I I. 
4 3 12 16 20 24 28 
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APPENDIX E 

Konfidensintervall för 8: 

De skattade standardfelen gäller asymptotiskt 

vilket medför 

2 
8 '" N (8, (5 In) ( El) 

samt 

2 B '" N (B, S In) (E2) 

Konfidensintervall för 8 i ges av formel (E3) på 

signifikansnivå ~. 

( 8. ::: 
1 

där n = 39. 

För ~ = O,OS blir konfidensintervallen för 9: 

[0,349, 0,4S0] I~ = 
8

1 

(E3) 

(E4) 

I~ = 8
2 

[- 0,3S0, -0,018] (ES) 

Det linjära-, exponentiella-, "one-horse-shay"- och 

dubbel logaritmiska deprecieringsmönstret är ej 

signifikant på 9S procentsnivån. 

Konfindensintervall för b 

(E6) 
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Var(fl) ( E7) 

där 

ab. b 
ae 1 är den i:te raden i ~e -matrisen. 

För ~ = 0,05 blir konfidensintervallen för b: 

[-0,58, -0,34] (ES) 

[-0,71, -0,37] (E9) 

b-vektorn är signifikant skild från noll på 95 

procentsnivån. 
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