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F6: sid. 1

�� IDAG:IDAG:

�� Gifta ihop alla marknader vi diskuterat.Gifta ihop alla marknader vi diskuterat.

�� Vad bestVad bestäämmer priser och produktion (samt mmer priser och produktion (samt 
arbetslarbetslööshet, rshet, räänta och lnta och lööner) pner) påå kort och kort och 
medellmedellåång sikt.ng sikt.

Blanchard kapitel 8Blanchard kapitel 8

MedellMedellåång sikt ng sikt –– ASAS--AD modellenAD modellen

F6: sid. 2

Aggregerat UtbudAggregerat Utbud

�� Punkt 1 idag Punkt 1 idag äär att hr att häärleda ASrleda AS--kurvan som visar kurvan som visar 
aggregerat utbud (aggregate supply)aggregerat utbud (aggregate supply).  Denna .  Denna 
beskriver sambandet mellan produktion (BNP) och beskriver sambandet mellan produktion (BNP) och 
priser och vi kommer att hpriser och vi kommer att häärleda den frrleda den fråån pris och n pris och 
llöönesnesäättningen. ttningen. 

�� Kom ihKom ihååg frg fråån fn föörra kapitlet att lrra kapitlet att löönene-- och prissoch prissäättningsttnings--
relationerna kan skrivas om vi antar att frelationerna kan skrivas om vi antar att föörvrvääntade ntade 
priser kan avvika frpriser kan avvika fråån de senare realiserade:n de senare realiserade:
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W P F u z
e= ( , )

P W= +( )1 µ
�� Genom att anvGenom att anväända dessa, samt relationen mellan nda dessa, samt relationen mellan 

produktion och arbetslproduktion och arbetslööshet, som vi diskuterade fshet, som vi diskuterade föörra rra 
fföörelrelääsningen, kan vi hsningen, kan vi häärleda en relation mellan rleda en relation mellan 
prisnivprisnivåån och produktionen (BNP).n och produktionen (BNP).

F6: sid. 3

HHäärledning av AS rledning av AS –– kurvankurvan

�� Steg 1Steg 1:  Anv:  Anväände de tvnde de tvåå relationerna relationerna 
tillsammans ftillsammans föör att eliminera W:r att eliminera W:

W P F u z
e= ( , ) P W= +( )1 µochoch , , som gersom ger::

(1 ) ( , )e
P P F u zµ= +

I ord, prisnivI ord, prisnivåån beror pn beror påå den fden föörvrvääntade ntade 
prisnivprisnivåån och arbetsln och arbetslöösheten. Vi antar att sheten. Vi antar att 
prispprispååslaget slaget µµ och och ””slaskvariabelnslaskvariabeln”” zz äär r 
konstanta.konstanta.
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F6: sid. 4

HHäärledning av AS rledning av AS –– kurvankurvan

�� Steg 2:Steg 2: Uttryck arbetslUttryck arbetslöösheten i termer av sheten i termer av 
produktionen:produktionen:
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= − = −1 1

Som vi ser, givet mSom vi ser, givet määngden personer i ngden personer i 
arbetskraften, harbetskraften, höögre produktion minskar gre produktion minskar 
arbetslarbetslöösheten.sheten.

F6: sid. 5

HHäärledning av AS rledning av AS –– kurvankurvan

�� Steg 3Steg 3:  Anv:  Anväänd nd u = 1u = 1--Y/Y/L fL föör att eliminera r att eliminera 
arbetslarbetslöösheten i ekvationen i steg 1.sheten i ekvationen i steg 1.
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Y

L
z

e= + −






( ) ,1 1µ

Detta Detta äär vr våår AS r AS —— kurva.kurva.

I ord beskriver den att I ord beskriver den att priprisnivsnivåån beror pn beror påå
fföörvrvääntade priser,ntade priser, PPee, , och produktionsnivoch produktionsnivåånn, , YY
((och foch föörstrståås de exogena variablerna s de exogena variablerna µµ, , zz, , och och 
LL, , som vi tar fsom vi tar föör givna i analysenr givna i analysen).).

F6: sid. 6

ASAS –– kurvans egenskaperkurvans egenskaper

P P F
Y

L
z

e= + −






( ) ,1 1µ

Y N↑ ⇒ ↑
N u↑ ⇒ ↓

u W↓ ⇒ ↑

W P↑ ⇒ ↑

�� TvTvåå egenskaper hos AS egenskaper hos AS ––kurvan kurvan äär sr säärskilt rskilt 
viktiga:viktiga:

1.1. En En öökning av produktionen leder till en kning av produktionen leder till en öökning i kning i 
prisnivprisnivåån. Mekanismen bakom detta bestn. Mekanismen bakom detta beståår av fyra r av fyra 
led:led:
1.1.

2.2.

3.3.

4.4.
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F6: sid. 7

ASAS –– kurvans egenskaperkurvans egenskaper

�� TvTvåå egenskaper hos AS egenskaper hos AS ––kurvan kurvan äär sr säärskilt rskilt 
viktiga:viktiga:

P P F
Y

L
z

e= + −






( ) ,1 1µ

P W
e ↑ ⇒ ↑

W P↑ ⇒ ↑

2.2. En En öökning i den fkning i den föörvrvääntade prisnivntade prisnivåån leder till en n leder till en 
(proportionerligt sett)(proportionerligt sett) lika stor lika stor öökning i prisnivkning i prisnivåånn.  .  
Mekanismen bakom detta har tvMekanismen bakom detta har tvåå stegsteg::
1.1.

2.2.

F6: sid. 8

AS AS –– aggregerat utbud aggregerat utbud 

� Givet den förväntade
prisnivån, högre 
produktion leder till 
högre priser. 

� Om produktionen är på
sin naturliga nivå, blir 
prisnivån lika med den 
förväntade. 

� Y=Yn och P=Pe

AS AS -- kurvankurvan

Produktion, Y

P
ris

ni
vå

, P

F6: sid. 9

AS AS -- summeringsummering

1.1. ASAS kurvan lutar uppkurvan lutar uppååt.  Ht.  Höögre produktion leder till gre produktion leder till 
hhöögre priser.gre priser.

2.2. ASAS kurvan gkurvan gåår genom en punkt dr genom en punkt däär r YY = = YYnn och och PP = = 
PPee. D. Däärmed grmed gääller att:ller att:
1.1. nnäär r YY > > YYnn, s, såå blir blir PP > > PPee,,
2.2. nnäär r YY < < YYnn, s, såå blir blir PP < < PPee..

3.3. En En öökning av fkning av föörvrvääntade priser ntade priser PPee skiftar skiftar ASAS kurvan kurvan 
uppuppååt och en minskning i t och en minskning i PPee skiftar den nedskiftar den nedååt.t.

4.4. Kom ihKom ihååg att g att ASAS--kurvan inte kurvan inte äär en utbudskurva i r en utbudskurva i 
vanlig mening, utan en relation mellan priser och vanlig mening, utan en relation mellan priser och 
produktion som uppstproduktion som uppståår genom lr genom löönene-- och och 
prissprissäättningsbeteende hos fttningsbeteende hos fööretag och anstretag och anstäällda.llda.
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F6: sid. 10

AS och fAS och föörvrvääntade prisnivntade prisnivåånn

Slutsats:

AS-kurvan 
skiftar uppåt.

Hur Hur äändras ASndras AS--

kurvan om den kurvan om den 

fföörvrvääntade ntade 

prisnivprisnivåån, Pn, P
ee

öökar?kar?

; (1 ) 1 ,e Y
AS P P F z

L
µ  = + − 

 

Pe’
A’

Produktion, Y

P
ris

ni
vå

, P

Pe

Yn

A

F6: sid. 11

Aggregerad EfterfrAggregerad Efterfråågangan

�� ADAD--kurvan, den aggregerade efterfrkurvan, den aggregerade efterfråågerelationen gerelationen 
((aggregate demand relationaggregate demand relation)) beskriver hur prisnivbeskriver hur prisnivåån n 
ppååverkar produktionsnivverkar produktionsnivåån, nn, näär denna r denna äär ett resultat av r ett resultat av 
jjäämvikt pmvikt påå varuvaru-- och penningmarknaden.och penningmarknaden.

�� Den Den äär r inte inte en efterfren efterfråågekurva i vanlig mening.gekurva i vanlig mening.

�� LLååt oss repetera ekvationerna ft oss repetera ekvationerna föör dessa jr dessa jäämvikter:mvikter:

8-2

IS  (varujämvikt): ( ) ( , )Y C Y T I Y i G= − + +

M
LM (penningjämvikt): ( )

P
YL i=

F6: sid. 12

Aggregerad EfterfrAggregerad Efterfråågangan

En ökning av prisnivån leder 
till en minskning av produk-
tionen i IS-LM modellen.

↑ → ↓ → ↑ → ↓ → ↓P
M

P
i demand Y

HHäärledning av ADrledning av AD--kurvankurvan

Y’

LM (P’>P)

i’

LM kurvan: ( )
M

YL i
P

=

R
än

ta
, i

Y

LM (P)

i

IS

Produktion, Y

P
ris

ni
vå

, P

P

P’

AD
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F6: sid. 13

Skift i ADSkift i AD--kurvankurvan

� En ökning av offentlig 
konsumtion ökar efterfrågan 
och därmed produktionen vid 
en given prisnivå. AD-kurvan 
skiftar därmed till höger.

Y Y
M

P
G T=







, ,

( , , )+ + −  

Skift i aSkift i aggregggregerad efterfrerad efterfråågangan

� En minskning av (den 
nominella) penningmängden 
ökar räntan och minskar 
produktionen vid given 
prisnivå. AD-kurvan skiftar till 
vänster

Produktion, Y

P
ris

ni
vå

, P

AD

F6: sid. 14

AD AD –– uppsummeringuppsummering

�� Genom att studera vad som hGenom att studera vad som häänder om prisnivnder om prisnivåån varun varu--
och finansmarknadsjoch finansmarknadsjäämvikterna om prisnivmvikterna om prisnivåån n äändras ndras 
skapar vi en relation mellan pris och produktion skapar vi en relation mellan pris och produktion –– ADAD--
kurvan.kurvan.

�� Eftersom hEftersom höögre prisnivgre prisnivåå minskar real penningmminskar real penningmäängd ngd 
och doch däärmed rmed öökar rkar rääntan ntan äär sambandet negativt.r sambandet negativt.

�� PenningPenning-- och finanspolitik och allt annat som leder till och finanspolitik och allt annat som leder till 
skift i IS eller LM kurvorna skiftar ocksskift i IS eller LM kurvorna skiftar ocksåå ADAD--kurvan.kurvan.

F6: sid. 15

JJäämvikt pmvikt påå kort och kort och 
medellmedellåång siktng sikt

�� JJäämvikten beror pmvikten beror påå PPee. P. Påå kort sikt kort sikt äär r PPee givet  givet  
och och PP kan avvika frkan avvika fråån n PPee.. SSåådana avvikelser dana avvikelser 
leder till att leder till att PPee revideras och drevideras och däärmed skiftar rmed skiftar 
ASAS--kurvan.kurvan.

8-3
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e Y

AS P P F z
L

µ  = + − 
 

 relation  , ,
M

AD Y Y G T
P

 =  
 



6

F6: sid. 16

JJäämvikt pmvikt påå kort siktkort sikt

Jämvikten ges av 
korsningen mellan AD

och AS – kurvorna. I 
detta exempel är 
realiserad prisnivå
P>Pe och Y>Yn. Men 
varu- och 
penningmarknaderna 
är i jämvikt.

Kort sikt i ADKort sikt i AD--AS modellenAS modellen

Produktion, Y

P
ris

ni
vå

, P

AD
Pe

Yn

A
P

Y

AS

F6: sid. 17

FrFråån kort till medelln kort till medellåång siktng sikt

�� Vid jVid jäämvikten mvikten A A äär r P>Pe och 
Y>Yn.

�� LLöönesnesäättarna har underskattat ttarna har underskattat 
prisnivprisnivåån och realln och reallöönen nen äär lr läägre gre 
ään vad man tn vad man täänkt sig. nkt sig. 

�� LLöönesnesäättarna reviderar upp sina ttarna reviderar upp sina 
prisfprisföörvrvääntningar och sntningar och säätter htter höögre gre 
nominallnominallööner. Med andra ord, ASner. Med andra ord, AS--
kurvan skiftar uppkurvan skiftar uppååt. t. 

P
ris

ni
vå

, P

AD
Pe

Yn

A
P

Y

AS

�� Processen med skift uppProcessen med skift uppååt t 
fortsfortsäätter stter såå lläänge nge Y Y >YYn.n.

�� Slutsats: Slutsats: SSåå lläänge nge Y>YY>Yn n (med (med 
andra ord andra ord u<uu<unn) s) såå öökar priser kar priser 
och loch lööner, produktionen sjunker. ner, produktionen sjunker. 
PPåå llåång sikt ng sikt ååtergtergåår produktionen r produktionen 
till till YYnn..

Produktion, Y

F6: sid. 18

Effekten av en Effekten av en 
monetmonetäär expansion 1r expansion 1

�� I ekvationen fI ekvationen föör aggrer aggre--
gerad efterfrgerad efterfråågan kan vi gan kan vi 
se att en se att en öökning av kning av 
mmäängden pengar, ngden pengar, M,M, öökar kar 
output foutput föör given prisnivr given prisnivåå
PP. Med andra ord, AD. Med andra ord, AD--
kurvan skiftar till hkurvan skiftar till hööger.ger.

�� PPåå kort sikt uppstkort sikt uppståår en r en 
jjäämvikt vid mvikt vid AA’’ med hmed höögre gre 
output och priser.output och priser.

P
ris

ni
vå

, P

Pe

Yn

P

Y

AS

8-4

;   , ,
M

AD Y Y G T
P

+
+ − 

 =
 
 

AD

Produktion, Y

A AD

A’
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F6: sid. 19

Effekten av en Effekten av en 
monetmonetäär expansion 2r expansion 2

�� Eftersom Eftersom Y>YY>Ynn blir priserna blir priserna 
hhöögre gre ään fn föörvrvääntat och ASntat och AS--
kurvan bkurvan böörjar skifta upprjar skifta uppååt. t. 

�� PPåå medellmedellåång sikt uppnng sikt uppnåås en ny s en ny 
jjäämvikt vid mvikt vid AA’’’’ ddäär endast r endast 
priserna priserna äär hr höögre.gre.

P
ris

ni
vå

, P

AD
Pe

Yn

AS

AD

Produktion, Y

A

A’
P

Y

A’’

�� PrisPrisöökningen kningen äär proportionell r proportionell 
mot penningmmot penningmäängdsngdsöökningen kningen 
ssåå att M/P att M/P äär r ååterstterstäällt.llt.

�� Under anpassningen Under anpassningen äär rr rääntan ntan 
lläägre.gre.

�� Detta kan analyseras i ISDetta kan analyseras i IS--LM LM 
diagrammet ddiagrammet däär LMr LM--kurvan kurvan 
skiftar nedskiftar nedååt.t.

�� I takt med prisI takt med prisöökningarna skiftar kningarna skiftar 
LMLM--kurvan tillbaka.kurvan tillbaka.

F6: sid. 20

Pengars NeutralitetPengars Neutralitet

�� Notera att Notera att ööver tid sver tid såå anpassas prisnivanpassas prisnivåån efter en n efter en 
monetmonetäär expansion (kontraktion) sr expansion (kontraktion) såå att den reala att den reala 
penningmpenningmäängden blir ofngden blir oföörräändrad. Dndrad. Däärmed frmed fåår den inga r den inga 
llåångsiktiga effekter pngsiktiga effekter påå produktion, eller andra reala produktion, eller andra reala 
variabler eller pvariabler eller påå rrääntan.ntan.

�� Detta fenomen kallas Detta fenomen kallas Pengars NeutralitetPengars Neutralitet, nominell , nominell 
neutralitet eller monetneutralitet eller monetäär neutralitet (r neutralitet (neutrality of neutrality of 

moneymoney).).

F6: sid. 21

P

AD’

A’

En minskning i En minskning i 
budgetunderskottetbudgetunderskottet

Dynamiska effekter efter en Dynamiska effekter efter en 

minskning av budgetminskning av budget--

underskottet genom underskottet genom 

mindre offentlig mindre offentlig 

konsumtion. konsumtion. 

8-5

� En minskning av 
budgetunderskottet leder till 
först till ett fall i produktionen 
(AD-skiftar till vänster). 

P
ris

ni
vå

, P

AD

Pe

Yn

AS

A

A’’

Produktion, Y

� Över tid faller prisförvänt-
ningarna och AS skiftar nedåt 
tills naturlig produktion 
återigen uppnått.

� Pga fallande priser skiftar LM-
kurvan nedåt. 

Y
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F6: sid. 22

En minskning i En minskning i 
budgetunderskottetbudgetunderskottet

�� Efter hela anpassningsprocessen Efter hela anpassningsprocessen äär aggregerad efterfrr aggregerad efterfråågan gan 
densamma som innan budgetfdensamma som innan budgetföörstrstäärkningen, men rkningen, men 
sammanssammansäättningen ttningen äär fr föörräändradndrad

IS relation:  Y
n n n

C Y T I Y i G= − + +( ) ( , )

�� Inkomster och skatter Inkomster och skatter äär ofr oföörräändrade och dndrade och däärmed den privata rmed den privata 
konsumtionen.konsumtionen.

�� Offentlig konsumtion Offentlig konsumtion äär lr läägre, men detta kompenseras fullt ut gre, men detta kompenseras fullt ut 
av hav höögre investeringar.gre investeringar.

�� PPåå medellmedellåång sikt leder mindre offentliga utgifter till ng sikt leder mindre offentliga utgifter till 
lläägre rgre rääntor och hntor och höögre investeringargre investeringar..

F6: sid. 23

HHöögre priser genom stgre priser genom stöörre prisprre prispååslagslag
-- effekter peffekter påå naturlig arbetslnaturlig arbetslööshetshet

� Högre prispåslag 
skiftar prissättnings-
kurvan nedåt.

� Naturlig arbets-
löshet ökar och 
naturlig produktion 
minskar.

PS’

u’

PS

WS

Arbetslöshet, u

R
ea

llö
n,

 W
/P

W

P
=

+
1

1( )µ

u

Vad blir effekten av högre 
prispåslag (t.ex. p.g.a. sämre 
konkurrens eller högre priser 
på insatsvaror)?

F6: sid. 24

Dynamisk anpassningDynamisk anpassning

�� Ett hEtt höögre prispgre prispååslag, slag, µµ, leder till , leder till 
hhöögre priser vid en given gre priser vid en given 
produktionsproduktions--nivnivåå. Detta betyder att . Detta betyder att 
ASAS--kurvan skiftar uppkurvan skiftar uppååt. t. 

P P F
Y

L
z

e= + −






( ) ,1 1µ

P
ris

ni
vå

, P

Yn

AS

ADA

Produktion, Y

Y’n

B

A’

Y’

�� Antag att prisfAntag att prisföörvrvääntningarna inte ntningarna inte 
äändras direkt. Ny kortsiktig jndras direkt. Ny kortsiktig jäämvikt mvikt 
uppstuppståår dr dåå vid vid vid vid AA’’ med med 
produktionen produktionen YY’’..

�� Den nya naturliga produktionen Den nya naturliga produktionen äär r 
vid vid YY’’n n .. Produktionen Produktionen äär lr läägre, gre, 
priserna hpriserna höögre, men produktionen gre, men produktionen 
äär fortfarande hr fortfarande höögre gre ään den nya n den nya 
YY’’nn. . 

�� ASAS fortsfortsäätter dtter däärmed att skifta rmed att skifta 
uppuppååt p.g.a. ft p.g.a. föörvrvääntade priser ntade priser 
fortsfortsäätter att tter att ööka. ka. 

�� NNäär jr jäämvikten vid mvikten vid B B nnååtts tts äär r 
anpassningen avslutad, med hanpassningen avslutad, med höögre gre 
priser och lpriser och läägre produktion.gre produktion.

Pe
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F6: sid. 25

SammanfattningSammanfattning

Kort  vs. medellKort  vs. medellåång siktng sikt

8-6

Table 7Table 7--2 2 KortsiktigaKortsiktiga och medelfristiga effekter av monetoch medelfristiga effekter av monetäär expansion, r expansion, 

offentligoffentlig budgetfbudgetföörstrstäärkning genom lrkning genom läägre offentliga utgifter gre offentliga utgifter 

ochoch hhöögre prispgre prispååslagslag

Kort siktKort sikt MedellMedellåång siktng sikt

ProduktionProduktion RRääntanta PrisnivPrisnivåå ProduktionProduktion RRääntanta PrisnivPrisnivåå

MonetMonetäär r 

expansiexpansionon
öökarkar minskarminskar

svag svag 

öökningkning

ingen ingen 

fföörräändringndring

ingen ingen 

fföörräändringndring
öökarkar

Budget Budget 

fföörstrstäärknrkn..
minskarminskar minskarminskar

svag svag 

minskningminskning

ingen ingen 

fföörräändringndring
minskarminskar minskarminskar

HHöögre gre 

prispprispååslagslag
minskarminskar öökarkar öökarkar minskarminskar öökarkar öökarkar

F6: sid. 26

Chocker och Chocker och 
PropageringsmekanismerPropageringsmekanismer

�� KonjunkturcyklerKonjunkturcykler ((business cyclesbusiness cycles)) äär fluktuationer i produktion r fluktuationer i produktion 
med en varaktighet pmed en varaktighet påå nnåågra gra åår runt en lr runt en låångsiktig trend. ngsiktig trend. 

�� Vi definierar trenden som den nivVi definierar trenden som den nivåå ppåå produktion som uppstproduktion som uppståår dr dåå
sysselssysselsäättning och arbetslttning och arbetslöösheten sheten äär pr påå sina naturliga/strukturella sina naturliga/strukturella 
nivnivååer. Med andra ord, produktionsgapet er. Med andra ord, produktionsgapet äär 0. r 0. 

�� Ekonomin utsEkonomin utsäätts sttts stäändigt fndigt föör chocker som pr chocker som pååverkar aggregerat verkar aggregerat 
utbud och/eller aggregerad efterfrutbud och/eller aggregerad efterfråågan och ggan och göör att r att 
produktionsgapet avviker frproduktionsgapet avviker fråån 0.n 0.

�� Chockerna har, som vi sett dynamiska effekter pChockerna har, som vi sett dynamiska effekter påå produktion, produktion, 
sysselssysselsäättning, rttning, räänta, investeringar och prisnivnta, investeringar och prisnivåån. Dessa effekter n. Dessa effekter 
brukar kallas ekonomins propageringsmekanism brukar kallas ekonomins propageringsmekanism propagation propagation 
mechanismmechanism..

�� Liknas ibland med en gungstol. (NLiknas ibland med en gungstol. (Näästan) oavsett vilka ststan) oavsett vilka stöötar tar 
(chocker) som tr(chocker) som trääffar den, gungar den pffar den, gungar den påå ett karaktett karaktääristiskt sristiskt säätt tt 
runt ett balanslrunt ett balanslääge.ge.


