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Makroekonomi med tillMakroekonomi med tilläämpningarmpningar
FFöörelrelääsning sning 1 Blanchard 11 Blanchard 1--22

�� HuvudlHuvudläärare: John Hassler. rare: John Hassler. 
�� www.hassler.sewww.hassler.se
�� john@hassler.sejohn@hassler.se
�� Kommentarer och eventuella nyheter publiceras dKommentarer och eventuella nyheter publiceras däär.r.

�� Samordnare fSamordnare föör r öövningslvningsläärarerare: Peter Langenius : Peter Langenius 
�� KursadministratKursadministratöörr: Karin Blomqvist: Karin Blomqvist
�� Kursinfo pKursinfo påå Mondo och Mondo och 

www.ne.su.se/education/grundniva/nekI/vt11/makrowww.ne.su.se/education/grundniva/nekI/vt11/makro
�� Litteraturen:Litteraturen:

�� Huvudbok: Huvudbok: Macroeconomics Macroeconomics –– a European Perspectivea European Perspective,, Blanchard, Blanchard, 
�� www.prenhall.com/blanchardwww.prenhall.com/blanchard

�� TillTilläämpad makroekonomimpad makroekonomi, Persson & Skult, Persson & Skult
�� Kompendium i doktrinhistoria Kompendium i doktrinhistoria –– en en ööversikt av nationalekonomins utvecklingversikt av nationalekonomins utveckling, , 

SivenSiven
�� Artikelsamling pArtikelsamling påå internet. Se hemsidan under kurslitteratur.internet. Se hemsidan under kurslitteratur.
�� GruppGruppöövningsvnings-- och seminarieuppgifter hoch seminarieuppgifter häämtas frmtas fråån nn näätet. Se hemsidan.tet. Se hemsidan.

Senast uppdaterad  
18 mars -11
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Frivillig litteraturFrivillig litteratur

�� BredvidlBredvidlääsning:sning:
�� Makroekonomi Makroekonomi –– teori, politik och institutioner,teori, politik och institutioner, Fregert, Fregert, 

Klas & Jonung, Lars, 2003,Klas & Jonung, Lars, 2003, Studentlitteratur.Studentlitteratur.

�� Matematik:Matematik:
�� Wallin, H., Lithner, J., Jacobsson, S. & Wiklund, S., Wallin, H., Lithner, J., Jacobsson, S. & Wiklund, S., 
Matematik infMatematik inföör hr höögskolangskolan, Liber, Liber

�� Sydsaeter, Knut: Matematisk analys fSydsaeter, Knut: Matematisk analys föör ekonomer. r ekonomer. 
SHL Statistisk Analys, StockholmSHL Statistisk Analys, Stockholm

�� Lexikon:Lexikon:
�� Dictionary Of Economics, Dictionary Of Economics, Oxford U. Press.Oxford U. Press.
�� The Economist Books Dictionary of Economics, The Economist Books Dictionary of Economics, The The 

Economist, ocksEconomist, ocksåå ppåå
http://www.economist.com/research/Economics/http://www.economist.com/research/Economics/

�� The MIT Dictionary of Modern Economics, The MIT Dictionary of Modern Economics, MIT MIT 
PressPress

F1: sid. 3

Examinering (15 hp)Examinering (15 hp)

�� TvTvåå duggor med flervalsfrduggor med flervalsfråågor under kursen. Samma upplgor under kursen. Samma uppläägg gg 
som tidigare som tidigare åår.r.
•• Duggorna ger maximalt 10 poDuggorna ger maximalt 10 poääng vardera och antalet uppnng vardera och antalet uppnåådda dda 

popoääng fng fåår tillgodorr tillgodorääknas pknas påå tentans frtentans frååga 1 resp 2.ga 1 resp 2.
•• PoPoäängen gngen gääller pller påå ordinarie tentor fordinarie tentor föör denna termin. r denna termin. 
•• GruppGruppöövningar och seminarier som pvningar och seminarier som påå mikron.mikron.

�� 5 5 öövningar:vningar:
•• 11--4 frivillig n4 frivillig näärvaro. rvaro. ÖÖvning 5 obligatorisk fvning 5 obligatorisk föör deltagande i  r deltagande i  

seminarieserien.seminarieserien.
�� 5 seminarier. 5 seminarier. 

•• Obligatorisk (och aktiv) nObligatorisk (och aktiv) näärvaro + godkrvaro + godkäända gruppuppgifter ger 10 nda gruppuppgifter ger 10 
popoääng att tillgodorng att tillgodorääknas mot frknas mot frååga 3 pga 3 påå tentan. tentan. 

•• 1 fr1 fråånvaro nvaro --> jobbig extrauppgift, mer > jobbig extrauppgift, mer ään 1 frn 1 fråånvaro nvaro --> ingen credit. > ingen credit. 
�� Tenta i slutet av kursen. Nya 7Tenta i slutet av kursen. Nya 7--gradiga betygssystemet. 40/100 gradiga betygssystemet. 40/100 

popoääng fng föör lr läägsta godkgsta godkäända betyg. Kombination av flervalsfrnda betyg. Kombination av flervalsfråågor gor 
och kortsvarsfroch kortsvarsfråågor. gor. 
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FFöörkunskapskravrkunskapskrav

�� Gymnasiets Gymnasiets AA--kurs tkurs tääcker nog det mesta, men repetera gcker nog det mesta, men repetera gäärna.rna.

�� RRääta linjens ekvation, vad som ta linjens ekvation, vad som äär lutning och intercept.r lutning och intercept.

�� LLöösa linjsa linjäära ekvationer. T.ex., lra ekvationer. T.ex., löös fs föör r xx frfråån n y =y = a(ba(b--xx))

�� LLöösa linjsa linjäära ekvationssystem i ra ekvationssystem i ååtminstone tvtminstone tvåå ekvationer. ekvationer. 
T.ex., lT.ex., löös fs föör r x x och och z z frfråånn

�� FFöörstrståå vad en funktion av typen vad en funktion av typen Y=F(K,L)Y=F(K,L) betyder, och vad det betyder, och vad det 
betyder att betyder att F(K,L)F(K,L) äär r öökande (minskande) i sina argument kande (minskande) i sina argument KK och och LL..

�� Vet vad en logVet vad en log--skala skala äär och varfr och varföör den kan vara bra att anvr den kan vara bra att anväändanda

( )

( )

y a b x

b c y z

= −

= −

F1: sid. 5

FFöörelrelääsningarsningar

�� FFööljer boken men lljer boken men läägger till lite, ofta med svensk gger till lite, ofta med svensk 
anknytning.anknytning.

�� Tentarelevanta.Tentarelevanta.
�� Anteckningar kan laddas ner via Anteckningar kan laddas ner via http://hassler.sehttp://hassler.se
�� Kom gKom gäärna med frrna med fråågor i pausen.gor i pausen.
�� AvsAvsäätter gtter gäärna nrna nåågra minuter i slutet av varje gra minuter i slutet av varje 

fföörelrelääsning fsning föör att diskutera aktuella r att diskutera aktuella 
makroekonomiska frmakroekonomiska fråågor gor –– kom gkom gäärna med frna med föörslag rslag 
ppåå äämne per mejl.mne per mejl.

�� GGäästfstföörelrelääsningarna i slutet av kursen sningarna i slutet av kursen äär intressanta r intressanta 
och tentarelevanta.                                   och tentarelevanta.                                   

F1: sid. 6

FFöörelrelääsning idagsning idag

�� En kort En kort ööversikt av vversikt av väärldens makroekonomi rldens makroekonomi 
(Kapitel 1).(Kapitel 1).

�� En kort En kort ööversikt av de viktigaste begreppen i versikt av de viktigaste begreppen i 
makroekonomi (Kapitel 2).makroekonomi (Kapitel 2).
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Vad Vad äär makroekonomi?r makroekonomi?

�� Hur hela ekonomier fungerar (nationer, regioner eller Hur hela ekonomier fungerar (nationer, regioner eller 
hela vhela väärlden). rlden). 

�� Variabler: inkomster, produktion, konsumtion, Variabler: inkomster, produktion, konsumtion, 
investeringar, arbetslinvesteringar, arbetslööshet, rshet, räänta, vnta, vääxelkurs och xelkurs och 
prisnivprisnivåå –– de makroekonomiska aggregaten.de makroekonomiska aggregaten.

�� ÄÄr det nr det nåågon principiell skillnad pgon principiell skillnad påå makro och makro och 
mikroekonomi?mikroekonomi?
�� I traditionell teori, ja.I traditionell teori, ja.
�� Efter den neoklassiska revolutionen, nej!Efter den neoklassiska revolutionen, nej!
�� Heterogenitet Heterogenitet –– fföördelningsfrrdelningsfråågor.gor.

F1: sid. 8

Vad Vad äär makroekonomi?r makroekonomi?

�� Centralt i modern makroCentralt i modern makro
�� Dubbelriktade (cirkulDubbelriktade (cirkuläära) orsakssamband. Ex: Produktion ra) orsakssamband. Ex: Produktion 

→→ SysselsSysselsäättning ttning →→ Inkomster Inkomster →→ EfterfrEfterfråågan gan →→
Produktion Produktion 

�� AllmAllmään jn jäämvikt. Om nmvikt. Om nåågot hgot häänder pnder påå en marknad, en marknad, 
ppååverkas priser och beteenden ofta verkas priser och beteenden ofta ääven pven påå andra andra 
marknader. T.ex. skatt pmarknader. T.ex. skatt påå mat leder till mindre efterfrmat leder till mindre efterfråågan gan 
ppåå andra varor. Detta kan leda till landra varor. Detta kan leda till läägre lgre lööner i sektorer ner i sektorer 
som producerar dessa varor osv.som producerar dessa varor osv.

�� Individers vIndividers vääljer sitt beteende pljer sitt beteende påå ett (i genomsnitt) icke ett (i genomsnitt) icke 
slumpmslumpmäässigt sssigt säätt (optimerande). Dessa val ptt (optimerande). Dessa val pååverkas av verkas av 
fföörräändringar i incitament.ndringar i incitament.

�� Empirisk kopplingEmpirisk koppling

F1: sid. 9

NNåågra distinktionergra distinktioner

�� Teori Teori –– verklighetverklighet
�� En teori eller en modell En teori eller en modell äär som en guidebok, hjr som en guidebok, hjäälper till att lper till att 

skapa en bild av verkligheten.skapa en bild av verkligheten.
�� Modell Modell ≠≠ verklighet.verklighet.

�� Positiv Positiv –– NormativNormativ
�� Hur det faktiskt Hur det faktiskt äär r –– positiv teori.positiv teori.
�� Hur det borde vara, givet vissa grundlHur det borde vara, givet vissa grundlääggande mggande måål l ––

normativ teori.normativ teori.

�� Exogena Exogena –– endogena variabler.endogena variabler.
�� En modell fEn modell föörenklar genom att ta vissa faktorer som givna renklar genom att ta vissa faktorer som givna 

(exogena) medan andra f(exogena) medan andra föörsrsööker fker föörklaras inom modellen rklaras inom modellen 
(endogena). (endogena). 
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De viktigaste makroekonomiska aggregatenDe viktigaste makroekonomiska aggregaten

�� BNP/BNPBNP/BNP--tillvtillvääxtxt
�� Bruttonationalprodukten (BNP) Bruttonationalprodukten (BNP) äär ett mr ett måått ptt påå vväärdet av rdet av 

ekonomins samlade produktion av varor och tjekonomins samlade produktion av varor och tjäänster.nster.
�� Ju mer som produceras, desto hJu mer som produceras, desto höögre inkomster och desto mer gre inkomster och desto mer 

kan konsumeras.kan konsumeras.
�� ArbetslArbetslööshetshet

�� Definieras pDefinieras påå olika solika säätt (tt (ööppen, inkl. personer i ppen, inkl. personer i 
arbetsmarknadspolitiska arbetsmarknadspolitiska ååtgtgäärder etc.)rder etc.)

�� Ju lJu läägre arbetslgre arbetslööshet, desto bshet, desto bäättre utnyttjande av resurserna och ttre utnyttjande av resurserna och 
desto hdesto höögre BNP.gre BNP.

�� InflationInflation
�� FFöörräändringstakten i prisnivndringstakten i prisnivåånn
�� PrisnivPrisnivåån mn määts med hjts med hjäälp av olika prisindex (konsumentprisindex lp av olika prisindex (konsumentprisindex 

äär det vanligaste)r det vanligaste)
�� Prisstabilitet viktig mPrisstabilitet viktig måålslsäättning fttning föör den makroekonomiska r den makroekonomiska 

politikenpolitiken

F1: sid. 11

VVäärlden rlden åår r 20112011

Källor denna föreläsning:
Blanchard
CIA world fact
OECD Econ outlook
EEAG report
Eurostat

�� VVäärldenrlden: Befolkning: Befolkning ca 7 miljarder,ca 7 miljarder, tillvtillvääxt xt 1%1% per per åår, BNPr, BNP 7575
tusentusen miljarder $US, miljarder $US, BNPBNP per capita (per capita (PPPPPP) ) 11 00011 000 $US,$US,
tillvtillvääxt 4,5% fxt 4,5% föörra rra ååret. ret. 

�� EUEU: befolkning n: befolkning näästan 500 miljoner, BNP drygt 15 tusen stan 500 miljoner, BNP drygt 15 tusen 
miljarder $US, BNP/capita ca 33 000 $US, tillvmiljarder $US, BNP/capita ca 33 000 $US, tillvääxt knappt 2% xt knappt 2% 
fföörra rra ååret.ret.

�� USAUSA: befolkning drygt 300 miljoner. BNP knappt 15 tusen : befolkning drygt 300 miljoner. BNP knappt 15 tusen 
miljarder $US, BNP/capita 47 000 $US, tillvmiljarder $US, BNP/capita 47 000 $US, tillvääxt 2,7% fxt 2,7% föörra rra ååret. ret. 

�� KinaKina: befolkning 1,3 miljarder. BNP 10 tusen miljarder, : befolkning 1,3 miljarder. BNP 10 tusen miljarder, 
BNP/capita 7 400 $US, tillvBNP/capita 7 400 $US, tillvääxt 10% fxt 10% föörra rra ååret.ret.

�� JapanJapan: Befolkning ca 125 miljoner, BNP 4,4 tusen miljarder, : Befolkning ca 125 miljoner, BNP 4,4 tusen miljarder, 
BNP/capita 34 000 $US, tillvBNP/capita 34 000 $US, tillvääxt 3% fxt 3% föörra rra ååret.ret.

F1: sid. 12

BIG MAC IndexBIG MAC Index

Big Mac $US Över(+) Under(-)
USA $3,54 värdering av valuta
Storb. $3,30 -7%
Euroarea $4,38 24%
Polen $1,98 -44%
Sverige $4,58 29%
Japan $3,23 -9%
Norge* $5,79 64%
Kina $1,83 -48%
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VVäärldskonjunkturen rldskonjunkturen 20082008--1010

�� Mycket snabb nedgMycket snabb nedgåång i ng i konjunkturen 2008konjunkturen 2008--
09. 09. 

�� TvTväärstopp i svensk exportsektor sista rstopp i svensk exportsektor sista 
kvartalet 2008.kvartalet 2008.

�� HHöög korrelation mellan olika g korrelation mellan olika lläänder nder --
vväärldsrecession.rldsrecession.

�� NedgNedgåången blev djup,ngen blev djup,

�� men mer kortvarig men mer kortvarig ään vad mn vad måånga befarade.nga befarade.

F1: sid. 14
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ÄÄr allt bra nu?r allt bra nu?

•• Den globala krisen Den globala krisen äär (fr (föörmodligen) rmodligen) ööver.ver.

•• Men alla problem Men alla problem äär inte lr inte löösta. sta. 

•• Hur ska finanssektorn regleras?Hur ska finanssektorn regleras?

•• Hur ska budgetunderskott och statsskulder Hur ska budgetunderskott och statsskulder 
hanteras?hanteras?

•• Har ska vi fHar ska vi föörhindra att arbetslrhindra att arbetslöösheten biter sheten biter 
sig fast?sig fast?
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EEU under de senaste decennierna U under de senaste decennierna 

�� SSäämre ekonomiska resultat i Europa mre ekonomiska resultat i Europa ään USA under n USA under 
9090--talet, stalet, säärskilt efter rskilt efter --95.95.
�� LLäägre tillvgre tillvääxtxt

�� LLäägre produktivitetstillvgre produktivitetstillvääxt.xt.

�� ITC teknologin har fITC teknologin har fåått mindre genomslag i Europa.tt mindre genomslag i Europa.

�� Betydligt hBetydligt höögre arbetslgre arbetslööshet och lshet och läägre sysselsgre sysselsäättning.ttning.

�� BBäättre under 00ttre under 00--talet efter dot.com kraschen.talet efter dot.com kraschen.
�� ÖÖkande tillvkande tillvääxt men inte i takt med USA.xt men inte i takt med USA.

�� Fortfarande hFortfarande höög arbetslg arbetslööshet.shet.

�� Stora skillnader mellan lStora skillnader mellan läänderna.nderna.

�� ArbetslArbetslööshet ett av de stshet ett av de stöörre problemen.rre problemen.

�� Gemensam valuta en Gemensam valuta en framgframgåång, eller?ng, eller?

A map of economic growth in the EU member countries
Real GDP growth in 2011

Source: EEAG forecast.

3.3 − 4.2
2.5 − 3.2
1.7 − 2.4
0.9 − 1.6
0.1 − 0.8

−3.2 − 0.0

Prognos för ekonomisk tillväxt i

länderna i EU 2011

F1: sid. 18

ArbetslArbetslööshet i EU och USAshet i EU och USA

Arbetslöshet i 
USA

Arbetslöshet i EU
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Hur kan den Europeiska Hur kan den Europeiska 
arbetslarbetslöösheten minskas?sheten minskas?

�� ArbetslArbetslöösheten kan fsheten kan föörmodligen minskas om rmodligen minskas om 
�� arbetslarbetslööshetsersshetsersäättningarna minskas,ttningarna minskas,

�� minimilminimilööner avskaffas dner avskaffas däär de finns, r de finns, 

�� arbetslarbetslöösa tvingas flytta,sa tvingas flytta,

�� llöönesnesäättningen decentraliseras och ttningen decentraliseras och öökad kad 
llöönespridning accepteras.nespridning accepteras.

�� Men, Men, 
�� alla kan falla kan föörmodligen inte tjrmodligen inte tjääna pna påå detta,detta,

�� äär det vr det väärt priset?rt priset?

F1: sid. 20

USA USA åår r 20102010

Befolkn: 300 miljoner

BNP: 15 000 miljarder US$

BNP/cap: 47 000  US$

F1: sid. 21

USA under de senaste USA under de senaste 2020 åårenren

�� Ekonomiskt sett, var Ekonomiskt sett, var periodperiodenen 19921992--2000 2000 en av de en av de 
bbäästa psta påå lläängenge..
�� Nio Nio åår med positiv tillvr med positiv tillvääxtxt
�� ÖÖkande sysselskande sysselsäättning och fallande arbetslttning och fallande arbetslööshet.shet.
�� Trots detta fanns inga tendenser till Trots detta fanns inga tendenser till öökande inflation.kande inflation.
�� The new economyThe new economy..
�� Betydande del av Betydande del av öökningen i produktivitet kan hkningen i produktivitet kan häänfnfööras till ras till 

ITC anvITC anväändning.ndning.

�� ÅÅren efter 2000 sren efter 2000 sååg ekonomin sg ekonomin säämre ut.mre ut.
�� LLååg tillvg tillvääxt.xt.
�� Dubbla underskott, bytesbalans och offentligt underskott.Dubbla underskott, bytesbalans och offentligt underskott.
�� ÖÖkande arbetslkande arbetslööshet.shet.
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USA senaste 8 USA senaste 8 åårenren

�� Relativt hRelativt höög tillvg tillvääxt i USA sedan 2003.xt i USA sedan 2003.
�� Fortsatt hFortsatt höög tillvg tillvääxt, men i nxt, men i nåågot lugnare tempo.got lugnare tempo.

�� HHööga oljepriser, mindre expansiv finans och ga oljepriser, mindre expansiv finans och 
penningpolitik. penningpolitik. 

�� ÖÖkande oro fkande oro föör stora budgetunderskott och r stora budgetunderskott och 
handelsbalansunderskott.handelsbalansunderskott.

�� Kraschlandning av ekonomin fKraschlandning av ekonomin föörra rra ååret orsakad av ret orsakad av 
stora problem i stora problem i finanssektorn initierade av fall i finanssektorn initierade av fall i 
huspriserna.huspriserna.

�� UppgUppgåång men inte full fart. Dubbla underskotten ng men inte full fart. Dubbla underskotten 
orovorovääckande.ckande.

F1: sid. 23

KinaKina

Sedan 1980, tillväxten har varit runt 10% per år. 
1990 var BNP/capita samma i Kina och Indien, nu dubbelt 
så hög.
Historiskt unikt. Sverige hade högst tillväxt i världen mellan 
1870 och 1970. 2,5% tillväxt ledde till att BNP 12-
dubblades. Samma utveckling tar med 10% tillväxt bara 25
år.

TillvTillvääxt och inflation I KINAxt och inflation I KINA

19801980––20062006 19961996––20062006 20062006 20072007 20082008

TillvTillvääxtxt 9.3%9.3% 8.8%8.8% 10.7%10.7% 10.0%10.0% 9.5%9.5%

InflationInflation 5.45.4 3.33.3 1.51.5 2.52.5 2.22.2

F1: sid. 24

Kapitel 2Kapitel 2

De viktigaste makroekonomiska variablerna De viktigaste makroekonomiska variablerna 
och sambandet mellan democh sambandet mellan dem
�� Vad Vad äär BNP, BruttoNationalProdukt (r BNP, BruttoNationalProdukt (””GDPGDP””

Gross Domestic Product eller Gross Domestic Product eller ””OutputOutput””)?)?

�� Vad Vad äär och hur mr och hur määts inflation?ts inflation?

�� Vad Vad äär och hur mr och hur määts arbetslts arbetslööshet?shet?

�� Vad bestVad bestäämmer dessa variabler pmmer dessa variabler påå kort, kort, 
medelfristig och lmedelfristig och låång sikt?ng sikt?
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Tre olika tillvTre olika tillväägaggagåångssngssäätt att mtt att määta och definiera ta och definiera 
BNP som alla ger samma resultatBNP som alla ger samma resultat

1.1. BNP BNP äär vr väärdet av alla varor som produceras frdet av alla varor som produceras föör r 
slutlig anvslutlig anväändning under en viss tidsperiod inom ndning under en viss tidsperiod inom 
en viss nation eller regionen viss nation eller region..
�� En slutlig vara (En slutlig vara (a final gooda final good) ) äär avsedd fr avsedd föör slutlig r slutlig 

konsumtion eller investering, t.ex. en hamburgare eller en konsumtion eller investering, t.ex. en hamburgare eller en 
verkstadsmaskin.verkstadsmaskin.

�� En intermediEn intermediäär vara alt. insatsvara (r vara alt. insatsvara (intermediate goodintermediate good) ) 
anvanväänds som insats fnds som insats föör produktion av andra varor (t.ex, r produktion av andra varor (t.ex, 
bagaren som sbagaren som sääljer hamburgerbrljer hamburgerbröödet)det)..

�� Om intermediOm intermediäära varor rra varor rääknades in i BNP skulle det bli knades in i BNP skulle det bli 
dubbelrdubbelrääkning. BNP skulle bero pkning. BNP skulle bero påå om varor produceras i om varor produceras i 
flera led i flera fflera led i flera fööretag eller i ett och samma fretag eller i ett och samma fööretag.retag.

F1: sid. 26

BNP= produktion fBNP= produktion föör slutlig anvr slutlig anväändningndning

Exempel:Exempel:

Företag 1 Företag 2
(Stål) (Bilar)

Försäljningsintäkter 100 200
Utgifter
   Lönekostnader 80 70

   Inköp av stål 100

   Summa utgifter 80 170
Vinst 20 30

BNP=försäljningsinsäkterna för ftg 2 = 200

F1: sid. 27

Tre olika tillvTre olika tillväägaggagåångssngssäätt att mtt att määta och definiera ta och definiera 
BNP som alla ger samma resultatBNP som alla ger samma resultat

2.2. BNP BNP äär summan av allt fr summan av allt föörräädlingsvdlingsväärde producerat rde producerat 
under en viss tidsperiod inom en viss nation eller under en viss tidsperiod inom en viss nation eller 
region: region: 

•• FFöörräädlingsvdlingsväärdetrdet äär vr väärdet av ett frdet av ett fööretags produktion retags produktion 
minus vminus väärdet av de insatsvaror som grdet av de insatsvaror som gåått tt ååt. t. 

Företag 1 Företag 2
(Stål) (Bilar)

Försäljningsintäkter 100 200
Utgifter
   Lönekostnader 80 70

   Inköp av stål 100

   Summa utgifter 80 170
Vinst 20 30

BNP=försäljningsinstäkter 
för ftg 1 och 2 – ftg 2:s 
kostnader för stål = 100 + 
(200-100)=200
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F1: sid. 28

Tre olika tillvTre olika tillväägaggagåångssngssäätt att mtt att määta och definiera ta och definiera 
BNP som alla ger samma resultatBNP som alla ger samma resultat

3.3. BNP BNP äär summan av alla inkomster till arbetskraften r summan av alla inkomster till arbetskraften 
och kapital (plus mervoch kapital (plus merväärdesskatter) under en viss rdesskatter) under en viss 
tidsperiod i en viss nation eller region.tidsperiod i en viss nation eller region.

Företag 1 Företag 2
(Stål) (Bilar)

Försäljningsintäkter 100 200
Utgifter
   Lönekostnader 80 70

   Inköp av stål 100

   Summa utgifter 80 170
Vinst 20 30

BNP=lönekostnad + 
vinst för ftg 1 och 2 = 
80 + 70 + 20 + 30 = 
200

Inkomstandelarna till arbete och kapital är någorlunda 
konstanta på längre sikt. Av det som inte är moms går ca 
2/3 till arbetskraften och 1/3 till kapital

Inkomstandelar

F1: sid. 30

LLööneandel neandel av av fföörräädlingsvdlingsväärde frde fööre re 
skatt iskatt i svensk tillverkningsindustrisvensk tillverkningsindustri

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1870 1890 1910 1930 1950 1970



11

F1: sid. 31

NominNominelell l ochoch Real Real BNPBNP

�� NominNominell ell BNPBNP äär alla varor vr alla varor väärderade till rderade till 
deras lderas lööpande marknadspris (BNP i lpande marknadspris (BNP i lööpande pande 
priser)priser)..

�� NominNominell BNP ell BNP öökar kar ööver tiver tiden p.g.aden p.g.a::
1.1. Det produceras mer varorDet produceras mer varor..
2.2. Varornas kvalitet fVarornas kvalitet föörbrbäättras.ttras.
3.3. AllmAllmäänna prisnivnna prisnivåån n öökar.kar.

�� Real Real BNPBNP konstrueras genom att alla varor konstrueras genom att alla varor 
vväärderas till konstanta priser, t.ex. de priser rderas till konstanta priser, t.ex. de priser 
de hade de hade åår 2000 (BNP i fasta priser).r 2000 (BNP i fasta priser).

F1: sid. 32

NominNominell ochell och Real Real BNPBNP

�� LLååt oss anvt oss anväända nda 20002000 åårs priser frs priser föör att berr att berääkna BNPkna BNP

ÅÅrr Antal bilar produceradeAntal bilar producerade LLööpande prispande pris NominNominell BNPell BNP

19991999 1010 €€20,00020,000 €€200,000200,000

20002000 1212 €€24,00024,000 €€288,000288,000

20012001 1313 €€26,00026,000 €€338,000338,000

ÅÅrr Antal bilar produceradeAntal bilar producerade 20002000 åårs prisrs pris RealReal BNPBNP

19991999 1010 €€24,00024,000 €€240,000240,000

20002000 1212 €€24,00024,000 €€288,000288,000

20012001 1313 €€24,00024,000 €€312,000312,000

•Notera att vi antar att kvaliteten är oförändrad. Inte alltid lätt att 
mäta. Ett sätt kallas ”hedonisk prissättning”.

F1: sid. 33

Källa:SCB
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F1: sid. 34

7070--regelnregeln

�� Om nOm nåågot har tillvgot har tillvääxttakt pxttakt påå x% per x% per åår. Hur r. Hur 
llåång tid tar det innan det fng tid tar det innan det föördubblas?rdubblas?

�� Svar:ungefSvar:ungefäärligen 70/x rligen 70/x åår.r.

�� Vid en tillvVid en tillvääxttakt pxttakt påå 1% per 1% per åår sker en r sker en 
fföördubbling prdubbling påå 70 70 åår. r. 

�� PPåå samma tid sker en 4 dubbling vid 2% och samma tid sker en 4 dubbling vid 2% och 
en en ååttadubbling vid 3%. ttadubbling vid 3%. 

F1: sid. 35

Lite notationLite notation

�� Y = real BNPY = real BNP
�� YYtt = real BNP vid tidpunkt t= real BNP vid tidpunkt t
�� €€YYt = nominell BNP vid tidpunkt t = nominell BNP vid tidpunkt t 

�� TillvTillvääxttakten i real BNP xttakten i real BNP kan uttryckas somkan uttryckas som::

�� Arbetskraft = LArbetskraft = L

�� Antal sysselsatta = NAntal sysselsatta = N
�� Antal arbetslAntal arbetslöösa = Usa = U

1

1)(

−

−
−

t

tt

Y

YY

F1: sid. 36

KonjunkturerKonjunkturer

�� NNäär BNP vr BNP vääxer snabbare xer snabbare ään normalt har vi n normalt har vi 
konjunkturuppgkonjunkturuppgåång (ng (expansionexpansion).).

�� NNäär BNP vr BNP vääxer lxer låångsammare ngsammare ään normalt har vi n normalt har vi 
konjunkturnedgkonjunkturnedgåång (ng (recessionrecession)).

�� En sEn säärskilt lrskilt låång period med lng period med lååg tillvg tillvääxt kallas xt kallas 
depression.depression.



13

F1: sid. 37

Andra centrala makroAndra centrala makro--
ekonomiska variablerekonomiska variabler

�� BNP BNP äär kanske den viktigaste r kanske den viktigaste 
makroekonomiska variabeln. Men tvmakroekonomiska variabeln. Men tvåå
andra variabler andra variabler äär nr näästan lika viktigastan lika viktiga::

1.1. ArbetslArbetslööshet (sysselsshet (sysselsäättning)ttning)
2.2. InflationInflation

F1: sid. 38

ArbetslArbetslööshetensheten

””I arbetskraftenI arbetskraften”” ((labor forcelabor force)) = = anstanstäällda llda + + arbetslarbetslöösasa
L        =       N        +          UL        =       N        +          U

ArbetslArbetslööshetshet::

L

U
u =

•• Bara de som aktivt sBara de som aktivt sööker efter arbete rker efter arbete rääknas som knas som 
arbetslarbetslöösasa. . Andra som inte har jobb rAndra som inte har jobb rääknas som knas som ””ej i ej i 
arbetskraftenarbetskraften””..

F1: sid. 39

Sverige befolkning 16Sverige befolkning 16--64 64 åår, 2005r, 2005
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F1: sid. 40

ArbetslArbetslööshet och BNPshet och BNP--tillvtillvääxtxt

OkunOkun’’s las lagg

FFöörräändringar i ndringar i 
arbetslarbetslöösheten tenderar sheten tenderar 
att samvariera med att samvariera med 
fföörräändringar BNPndringar BNP--
tillvtillvääxttaktenxttakten

F1: sid. 41

FFöörräändring i arbetslndring i arbetslööshet och tillvshet och tillvääxttakt, xttakt, 
USAUSA, 1960, 1960--20002000

Hög (låg) tillväxttakt i BNP typiskt associerad med fallande 
(ökande) arbetslöshet.

F1: sid. 42

InflationInflation

�� InflationInflation äär en generell och ihr en generell och ihåållande llande 
uppguppgåång i priserna png i priserna påå varor och tjvaror och tjäänsternster..

�� DeflationDeflation äär en generell och ihr en generell och ihåållande llande 
nedgnedgåång i priserna png i priserna påå varor och tjvaror och tjäänsternster
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F1: sid. 43

BNPBNP--deflatorndeflatorn

� BNP deflatorn är ett 

index — satt till 100 för 

ett visst basår. 

� Ett vanligt mått på

inflation är 

förändringstakten i BNP 

deflatorn.

�� NominNominell BNP ell BNP äär lika r lika 

med BNP deflatorn med BNP deflatorn 

ggåånger nger real real BNPBNP::

t

t
t

Y

Y
P

€

BNP real

BNP nominell

t

t
==

( )P P

P

t t

t

−
−

−

1

1

ttt YPY =€

F1: sid. 44

KonsumentprisindexKonsumentprisindex

�� BNPBNP--deflatorn mdeflatorn määter hur  priserna pter hur  priserna påå produktionen (BNP) produktionen (BNP) 
fföörräändras. Konsumentndras. Konsument--prisindex (KPI, prisindex (KPI, CPICPI) fokuserar ist) fokuserar istäället llet 
ppåå vad som konsumeras. Levnadskostnader.vad som konsumeras. Levnadskostnader.

�� KPI och BNP deflatorn rKPI och BNP deflatorn röör sig r sig ååt samma ht samma hååll fll föör det mestar det mesta..

�� Olika varianter pOlika varianter påå KPI fKPI föör diverse speciella r diverse speciella syften.syften.

�� Inom EU anvInom EU anväänds HIPC (nds HIPC (harmonized index of consumer harmonized index of consumer 

pricesprices).).

�� VarfVarföör bryr sig ekonomer om inflation? Fr bryr sig ekonomer om inflation? Föör att inte all priser, r att inte all priser, 
skatter, bidrag, rskatter, bidrag, rääntor lntor lööner mm anpassar sig lika snabbt.ner mm anpassar sig lika snabbt.

F1: sid. 45

Inflation enligt BNPInflation enligt BNP--deflatordeflator och och 
konsumentpriser ikonsumentpriser i EUEU
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F1: sid. 46

Inflation Inflation och arbetsloch arbetslööshetshet

Phillips Phillips kurvankurvan

En relation mellan arbetsEn relation mellan arbets--
llööshet och shet och inflation.inflation.

F1: sid. 47

ArbetslArbetslööshet och fshet och föörräändringar i USAs ndringar i USAs 
inflationstaktinflationstakt, 1970, 1970--20002000

När arbetslösheten är låg (hög) tenderar inflationen att stiga (falla).

F1: sid. 48

Hur bestHur bestääms BNP?ms BNP?
Kursen i (superkort) sammanfattningKursen i (superkort) sammanfattning

�� BNP bestBNP bestäämsms::
�� ppåå kort siktkort sikt (upp till ett par (upp till ett par åårs sikt) rs sikt) 

huvudsakligen av efterfrhuvudsakligen av efterfråågan pgan påå varor och varor och 
tjtjäänster,nster,

�� ppåå medelfristig siktmedelfristig sikt (storleksordningen 5(storleksordningen 5--15 15 åår) r) 
huvudsakligen av huvudsakligen av teteknologi, fknologi, fööretagsorganisation retagsorganisation 
och struktur, koch struktur, kapitalstockapitalstockens storlekens storlek, , och och 
mmäängden arbetskraft, ochngden arbetskraft, och

�� ppåå llåång sikt (ng sikt (flera decennier eller mer) flera decennier eller mer) 
huvudsakligen av mer grundlhuvudsakligen av mer grundlääggande faktorer ggande faktorer 
som utbildning, forskning, sparande och politisk som utbildning, forskning, sparande och politisk 
stabilitetstabilitet..
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F1: sid. 49

Bokens organisationBokens organisation


