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Kap 10-11 sid. 1

Blanchard Kapitel 10Blanchard Kapitel 10--1111
LLåång sikt ng sikt –– tillvtillvääxt och kapitalackumuleringxt och kapitalackumulering

�� Hur har tillvHur har tillvääxten sett ut xten sett ut ööver tiden i olika ver tiden i olika 
lläänder?nder?

�� Tenderar skillnaderna i BNP per capita att Tenderar skillnaderna i BNP per capita att 
minska eller minska eller ööka?ka?

�� Vad bestVad bestäämmer tillvmmer tillvääxten?xten?

Senast uppdaterad 
17 april -10 Kap 10-11 sid. 2

Fakta om TillvFakta om Tillvääxtxt

�� Hittills har vi diskuterat fluktuationer runt den Hittills har vi diskuterat fluktuationer runt den 
naturliga produktionsnivnaturliga produktionsnivåån och vad som kan n och vad som kan 
äändra nivndra nivåån pn påå denna. Pdenna. Påå kort och medellkort och medellåång ng 
sikt sikt äär detta vad som dominerar fr detta vad som dominerar föörräändringar i ndringar i 
BNP.BNP.

�� PPåå llåång sikt (flera decennier eller mer) ng sikt (flera decennier eller mer) äär r 
dessa fdessa föörräändringar smndringar småå jjäämfmföört med vad som rt med vad som 
ååstadkoms av den lstadkoms av den låångsiktiga tillvngsiktiga tillvääxten xten 
((GrowthGrowth))..

Kap 10-11 sid. 3

LLåångsiktig ngsiktig tillvtillvääxtxt

USAsUSAs BNP sedan BNP sedan 
18901890

10-1

Observation: BNP 
har 42-dubblats 
sedan 1890.

Skalan på y-axeln är logaritmisk. En viss distans längs y-axeln motsvarar 
alltid samma procentuella förändring. Om tillväxten i procent är konstant blir 
kurvan en rät linje.
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Kap 10-11 sid. 4

TillvTillvääxt i Sverigext i Sverige

Svensk Svensk real BNPreal BNP
sedan sedan 1870 i 2007 1870 i 2007 
åårs priserrs priser
Observation: BNP 
har 23-dubblats 
sedan 1890.

10000

100000

1000000

10000000

18
61

18
69

18
77

18
85

18
93

19
01

19
09

19
17

19
25

19
33

19
41

19
49

19
57

19
65

19
73

19
81

19
89

19
97

20
05



22

Kap 10-11 sid. 5

BNP och levnadsstandardBNP och levnadsstandard

�� BNP per capitaBNP per capita äär BNP delat med r BNP delat med 
befolkningsstorleken.befolkningsstorleken.

�� Levnadsstandarden beror fLevnadsstandarden beror föörstrståås ps påå BNP per BNP per 
capita snarare capita snarare ään pn påå BNP.BNP.

�� FFöör att jr att jäämfmfööra BNP mellan lra BNP mellan läänder mnder mååste vi ta ste vi ta 
hhäänsyn till att priserna nsyn till att priserna äär olika i olika lr olika i olika läänder. nder. 
Detta kallas att kDetta kallas att kööpkraftskorrigera BNP. pkraftskorrigera BNP. 
((purchasingpurchasing power power parityparity (PPP)(PPP) adjusted adjusted 
GDPGDP).).

Kap 10-11 sid. 6

TillvTillvääxt i 5 rika lxt i 5 rika läändernder

3,32676280911,82,4Storbritannien

3,236098112332,12,4USA

3,92842268752,04,1Genomsnitt

Real PPP justerad BNP per Real PPP justerad BNP per 
capita US$ capita US$ 20002000ÅÅrlig tillvrlig tillvääxt (%)xt (%)

11,2

4,4

2004/19502004/1950

2187

5920

19501950

Table 10-1  Utvecklingen av PPP justerad BNP per capita i 5 

rika länder sedan 1950

246612,37,4Japan

161681,84,0Frankrike

2004200419741974--2000200019501950--19731973

Kap 10-11 sid. 7

TillvTillvääxt i 5 rika lxt i 5 rika läändernder

FrFråån data i tabell 10n data i tabell 10--1 kan vi dra slutsatsen att:1 kan vi dra slutsatsen att:
1.1. Ekonomisk levnadsstandard har Ekonomisk levnadsstandard har öökat kraftigt.kat kraftigt.

2.2. TillvTillvääxten i BNP per capita har varit lxten i BNP per capita har varit läägre sedan gre sedan 
mitten av 1970mitten av 1970--talet.talet.

3.3. Vi kan observera konvergens, skillnaderna i BNP per Vi kan observera konvergens, skillnaderna i BNP per 
capita har minskat capita har minskat ööver tiden.ver tiden.

4.4. USAs USAs fföörsprrspråång ng äär mindre nu r mindre nu ään 1950.n 1950.

5.5. Konvergens implicerar att frKonvergens implicerar att fråån bn böörjan fattigare lrjan fattigare läänder nder 
vuxit snabbare vuxit snabbare ään frn fråån bn böörjan rika.rjan rika.

Kap 10-11 sid. 8

Konvergens bland iKonvergens bland i--lläändernder

TillvTillvääxt i BNP per xt i BNP per 

capita sedan 1950 och capita sedan 1950 och 

BNPBNP per capita 1950; per capita 1950; 

NNåågra OECD lgra OECD läändernder

Observation:

Bland dessa länder 
gäller att de med 
initialt lägre BNP per 
capita har typiskt vuxit 
snabbare än de med 
högre. Å
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Kap 10-11 sid. 9

Ett vidare perspektivEtt vidare perspektiv

�� FrFråån slutet av det romerska riket till bn slutet av det romerska riket till böörjan av rjan av 
15001500--talet var tillvtalet var tillvääxten per capita i stort sett 0 xten per capita i stort sett 0 
i Europa. Denna period kallas av ekonomer i Europa. Denna period kallas av ekonomer 
ofta den ofta den Malthusianska Malthusianska eraneran..
�� Enligt 1700Enligt 1700--talsekonomentalsekonomen Robert Robert MalthusMalthus kommerkommer

varje varje öökning i BNP bara leda till mindre dkning i BNP bara leda till mindre döödlighet dlighet 
och och öökad befolkningstillvkad befolkningstillvääxt till dess BNP/capita var xt till dess BNP/capita var 
tillbaka ptillbaka påå sina gamla nivsina gamla nivåå..

�� Men, Men, MalthusMalthus hade fel. Frhade fel. Fråån 1500 to 1700, n 1500 to 1700, 
bböörjade tillvrjade tillvääxten per capita bli positiv, om xten per capita bli positiv, om ään n 
liten.liten.

10-2

Kap 10-11 sid. 10

Ett vidare perspektivEtt vidare perspektiv

�� ÄÄven under den industriella revolutionen var ven under den industriella revolutionen var 
tillvtillvääxttakten inte sxttakten inte säärskilt hrskilt höög med dagens mg med dagens måått tt 
mmäätt.tt.

�� TillvTillvääxt pxt påå ett par procent per ett par procent per åår eller mer r eller mer äär r 
ett sent historiskt fenomen.ett sent historiskt fenomen.

�� Konvergens Konvergens äär inte ett generellt fenomen.r inte ett generellt fenomen.

Kap 10-11 sid. 11

ÄÄven fattiga lven fattiga läänder utanfnder utanföör OECDr OECD

TillvTillvääxt i BNP per xt i BNP per 
capita 1960capita 1960--1992 1992 

och BNP per och BNP per 
capita in 1960 capita in 1960 

(1992 dollar); 101 (1992 dollar); 101 

lläänder.nder.

Observation:

Här ser vi inte någon 
konvergens. Även 
många fattiga länder 
har haft låg tillväxt.
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Kap 10-11 sid. 12

Olika tillvOlika tillvääxt i olika regionerxt i olika regioner

TillvTillvääxt i BNP per xt i BNP per 

capita 1960capita 1960--1992 och 1992 och 

BNP per capita in BNP per capita in 

1960 (1992 dollar); 1960 (1992 dollar); 

OECD, Afrika och OECD, Afrika och 

AsienAsien

Observation:

Flera asiatiska länder 
konvergerar till OECD 
nivån. Ingen 
konvergens för 
Afrikanska länder.

De fyra asiatiska tigrarna, >6% 
tillväxt senaste 30 åren.
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Kap 10-11 sid. 13

Modeller fModeller föör tillvr tillvääxtxt

�� FFöör att fr att fåå en teoretisk modell (guide) fen teoretisk modell (guide) föör att r att 
ttäänka pnka påå de tillvde tillvääxtfakta vid diskuterat xtfakta vid diskuterat äär r 
SolowSolow——modellen mycket anvmodellen mycket anväändbar. Den kan ndbar. Den kan 
hjhjäälpa oss att svara plpa oss att svara påå frfråågor som:gor som:
�� Vad bestVad bestäämmer (den lmmer (den låångsiktiga) tillvngsiktiga) tillvääxten?xten?

�� Vilken roll spelar kapitalackumulering?Vilken roll spelar kapitalackumulering?
�� Vilken roll spelar teknisk utveckling?Vilken roll spelar teknisk utveckling?

10-3

Kap 10-11 sid. 14

Den aggregerade Den aggregerade 
produktionsfunktionenproduktionsfunktionen

�� Den aggregerade produktionsfunktionen specificerar Den aggregerade produktionsfunktionen specificerar 
relationen mellan aggregerad produktion (BNP) och relationen mellan aggregerad produktion (BNP) och 
produktionsfaktorerna.produktionsfaktorerna.

Y F K N= ( , )

YY = produktion (BNP).= produktion (BNP).

KK = kapital = kapital ---- summan av alla maskiner, fabriker, kontor och andra summan av alla maskiner, fabriker, kontor och andra 
fysiska produkter som anvfysiska produkter som anväänds fnds föör produktion.r produktion.

NN = arbetskraft = arbetskraft –– mmäängden tillgngden tillgäänglig arbetskraft.nglig arbetskraft.

Funktionen Funktionen FF talar om hur mycket produktion vi ftalar om hur mycket produktion vi fåår fr föör en given mr en given määngd ngd 
kapital och arbetskraft.kapital och arbetskraft.

�� Den aggregerade produktionsfunktionen beror pDen aggregerade produktionsfunktionen beror påå
vilken teknologisk nivvilken teknologisk nivåå landet befinner sig (the landet befinner sig (the statestate of of 
technologytechnology)).  H.  Höögre/bgre/bäättre teknisk nivttre teknisk nivåå betyder mer betyder mer 
produktion, givet produktion, givet K K ochoch N.N.

Kap 10-11 sid. 15

SkalavkastningSkalavkastning

�� Konstant skalavkastning Konstant skalavkastning ((Constant returnsConstant returns to to scalescale, CRS, CRS)) äär r 
en egenskap hos produktionsfunktionen en egenskap hos produktionsfunktionen somesome innebinnebäär att om r att om 
man fman fåår t.ex. dubbelt sr t.ex. dubbelt såå mycket av bmycket av bååde kapital och arbetskraft, de kapital och arbetskraft, 
ddåå dubblas ocksdubblas ocksåå produktionen.produktionen.

2 2 2Y F K N= ( , )

�� MerMer generelltgenerellt,, xY F xK xN= ( , )

�� Exempel;Exempel; ( , )

(2 ,2 ) 2 2

2 2

2 2

2 2 ( , )

F K N K N

F K N K N

K N

K N

K N F K N

=

=

=

=

= =

Kap 10-11 sid. 16

MarginalavkastningMarginalavkastning

�� Avtagande marginalavkastning fAvtagande marginalavkastning föör kapital r kapital ((Decreasing returnsDecreasing returns to to 
capitalcapital)) innebinnebäär att en r att en öökning av mkning av määngden kapital, givet en konstant ngden kapital, givet en konstant 
mmäängd arbetskraft, leder till mindre och mindre ngd arbetskraft, leder till mindre och mindre öökningar i produktion kningar i produktion 
ju mer kapitalmju mer kapitalmäängden ngden öökar. kar. 

�� Avtagande marginalavkastning fAvtagande marginalavkastning föör arbetskraft r arbetskraft ((Decreasing Decreasing 
returnsreturns to to laborlabor)) innebinnebäär att en r att en öökning av mkning av määngden arbetskraft, givet ngden arbetskraft, givet 
en konstant men konstant määngd kapital, leder till mindre och mindre ngd kapital, leder till mindre och mindre öökningar i kningar i 
produktion ju mer mproduktion ju mer määngden arbetskraft ngden arbetskraft öökar.kar.

�� Exempel antag att Exempel antag att 

(2, ) (1, ) 2 1 1.414 0.414

 (10, ) (9, ) 10 9 3.162 3 0.162

 (101, ) (100, ) 101 100 10.050 10 0.050

F N F N N N N N N

F N F N N N N N N

F N F N N N N N N

− = − = − =

− = − = − =

− = − = − =

( , ) ,F K N K N=

�� BerBerääkna vad som hkna vad som häänder med produktionen om vi nder med produktionen om vi öökar kar KK med en med en 
enhet frenhet fråån 1, 9 och 100. n 1, 9 och 100. 



55

Kap 10-11 sid. 17

Produktion per arbetare vid Produktion per arbetare vid 
konstant skalavkastningkonstant skalavkastning

�� FFöör att fr att fåå produktion per arbetare multiplicerar vi produktion per arbetare multiplicerar vi 
produktionsfunktionen med 1/produktionsfunktionen med 1/N N och anvoch anväänder nder 
antagandet om konstant skalavkastning:antagandet om konstant skalavkastning:

( )
1 1

, , ,1
K N K

Y F K N F F
N N N N N

   
= = =   

   

�� Som vi ser sSom vi ser såå fföör en given produktionsfunktion (given r en given produktionsfunktion (given 
teknisk nivteknisk nivåå) s) såå bestbestääms produktion per arbetare, ms produktion per arbetare, YY//NN
av mav määngden kapital per arbetare, ngden kapital per arbetare, KK//NN..

�� NNäär mr määngden kapital per arbetare ngden kapital per arbetare öökar, skar, såå öökar kar 
produktionen per arbetare.produktionen per arbetare.

Kap 10-11 sid. 18

Produktion per arbetare och Produktion per arbetare och 
kapital per arbetarekapital per arbetare

Produktion och kapital Produktion och kapital 

per arbetareper arbetare

Slutsats:

Ökningar i kapital-
mängden per arbetare
leder till mindre och 
mindre ökningar i pro-
duktion per arbetare.
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Kap 10-11 sid. 19

TillvTillvääxtens kxtens käällorllor

Effekt av en hEffekt av en hööjning av jning av 

den tekniska nivden tekniska nivåånn

Slutsats:

En höjning av den 
tekniska nivån skiftar 
upp produktions-
funktionen. Produktion 
per arbetare ökar för 
varje given nivå på
kapitalmängd per 
arbetare.
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Kapital per arbetare

Kap 10-11 sid. 20

TillvTillvääxtens kxtens käällorllor

�� TillvTillvääxt i BNP per capita (eller BNP per xt i BNP per capita (eller BNP per 
arbetare) kommer frarbetare) kommer fråån tvn tvåå kkäällor; llor; 
kapitalackumuleringkapitalackumulering, , dvs dvs mer kapital (mer kapital (capital capital 

accumulationaccumulation) och fr) och fråån n teknisk utvecklingteknisk utveckling
((technologicaltechnological progressprogress).).

�� Som vi sett leder Som vi sett leder öökningar i kapitalmkningar i kapitalmäängd till ngd till 
avstannande avstannande öökningar i produktion. Dkningar i produktion. Däärfrföör kan r kan 
inte kapitalackumulering i sig sjinte kapitalackumulering i sig sjäälv leda till lv leda till 
permanent tillvpermanent tillvääxt.xt.
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Kap 10-11 sid. 21

TillvTillvääxtens kxtens käällorllor

�� Sparkvoten (Sparkvoten (the the saving ratesaving rate) ) äär andelen av inkomsten r andelen av inkomsten 
som sparas.  Hsom sparas.  Höögre sparkvot betyder att mer kapital gre sparkvot betyder att mer kapital 
ackumuleras (om det inte investeras utomlands eller i ackumuleras (om det inte investeras utomlands eller i 
improduktiva investeringar). improduktiva investeringar). 

�� En hEn höögre sparkvot leder dgre sparkvot leder däärfrföör till snabbare tillvr till snabbare tillvääxt. xt. 

�� Men pMen påå grund av avtagande marginalavkastning grund av avtagande marginalavkastning 
avstannar denna effekt tillslut. avstannar denna effekt tillslut. 

�� Men lMen läänder med hnder med höögre sparkvot kommer permanent att gre sparkvot kommer permanent att 
ha en hha en höögre BNP per capita. gre BNP per capita. 

�� Permanent (evig) tillvPermanent (evig) tillvääxt krxt krääver permanent teknisk ver permanent teknisk 
utveckling. utveckling. 

Kap 10-11 sid. 22

Kapitel 11Kapitel 11
SolowSolow--modellenmodellen

11-1

Kap 10-11 sid. 23

Produktion och kapitalProduktion och kapital

Storlek på

Kapitalstock

Produktion

(inkomst)
1

Sparande

(Investeringar)

2

Förändring i

Kapitalstock
3

4

Kap 10-11 sid. 24

1. Kapital 1. Kapital �� produktionproduktion

�� Kom ihKom ihååg att under konstant skalavkastning sg att under konstant skalavkastning såå kan vi kan vi 
beskriva relationen med produktion och kapital, bbeskriva relationen med produktion och kapital, bååda da 
per capita som :per capita som :
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�� FFöörenklarenkla notationennotationen

ddäärr
Y

N
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K

N
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�� Med exempletMed exemplet
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Kap 10-11 sid. 25

1. Kapital 1. Kapital �� produktionproduktion

�� I detta kapitel fokuserar vi pI detta kapitel fokuserar vi påå kapitalackumuleringens kapitalackumuleringens 
roll froll föör tillvr tillvääxten. Dxten. Däärfrföör antar vi tillsvidare att:r antar vi tillsvidare att:
1.1. Befolkningsstorleken Befolkningsstorleken äär konstant, arbetskraftsdeltagandet r konstant, arbetskraftsdeltagandet 

samt sysselssamt sysselsäättning (och dttning (och däärmed arbetslrmed arbetslöösheten).sheten).

2.2. Den tekniska utvecklingsnivDen tekniska utvecklingsnivåån n äär konstant.r konstant.

�� Givet detta, beror produktionen per capita bara pGivet detta, beror produktionen per capita bara påå
kapitalmkapitalmäängden per arbetare:ngden per arbetare:

Y

N
f

K

N

t t
=











Kap 10-11 sid. 26

2. Produktion 2. Produktion ��
sparande/investeringarsparande/investeringar

�� FrFråån fn föörelrelääsning 1 vet vi att BNP = inkomst. sning 1 vet vi att BNP = inkomst. 
�� Antag att individerna sparar en given andel Antag att individerna sparar en given andel s s av sin av sin 

inkomst, inkomst, dvsdvs S = S = sYsY..

�� Vi vet ocksVi vet ocksåå att om vi bortser fratt om vi bortser fråån mn mööjligheten till jligheten till 
handelsbalansunderskott shandelsbalansunderskott såå äär totalt sparande lika med r totalt sparande lika med 
investeringarna i jinvesteringarna i jäämvikt (ISmvikt (IS--kurvan), kurvan), dvsdvs I = S+ T I = S+ T –– G.G.

�� Bortse tillsvidare frBortse tillsvidare fråån offentligt sparande. n offentligt sparande. 

�� Vi fVi fåår dr dåå I = I = sYsY,,

�� eller eller IIt t /N=/N=sfsf((KKtt/N/N).).
�� Som vi ser Som vi ser äär investeringarna per capita proportionella r investeringarna per capita proportionella 

mot produktion per capita.mot produktion per capita.

Kap 10-11 sid. 27

3. Investeringar 3. Investeringar �� fföörräändring i ndring i 
kapitalstockkapitalstock

�� Kapitalstockens storlek Kapitalstockens storlek äändras av tvndras av tvåå orsaker:orsaker:
�� investeringar linvesteringar läägger till kapital, ochgger till kapital, och

�� depreciering (kapitalfdepreciering (kapitalföörslitning) drar ifrrslitning) drar ifråån kapital.n kapital.

�� Vi antar att en viss proportion Vi antar att en viss proportion δδ fföörsvinner genom rsvinner genom 
kapitalfkapitalföörslitning varje period. Drslitning varje period. Däärmed frmed fåår vi r vi 

1t t t t
K K I Kδ+ − = −

�� Dela med Dela med NN och anvoch anväänd resultatet frnd resultatet fråån fn föörra sidan.rra sidan.

1t t t t

t t

t t

K K I K

N N N

Y K
s

N N

K K
sf

N N

δ

δ

δ

+ −
= −

= −

 
= − 

 
Kap 10-11 sid. 28

Solow Solow modellenmodellen

�� En sammanfattning av fEn sammanfattning av fööregregåående stycke ende stycke äär att:r att:

�� Genom att analysera dessa tillsammans kan vi se vad Genom att analysera dessa tillsammans kan vi se vad 
som hsom häänder med kapital och BNP per capita nder med kapital och BNP per capita ööver tiden.ver tiden.

�� FrFråån fn föörra sidan har virra sidan har vi

Kapitalstocken bestKapitalstocken bestäämmer mmer 
BNP per arbetare.BNP per arbetare.

Y

N
f

K

N

t t
=











K

N

K

N
s

Y

N

K

N

t t t t+
− = −

1
δ

Produktion bestProduktion bestäämmer mmer 
investeringar och dinvesteringar och däärmed rmed 

fföörräändring i kapitalstock per ndring i kapitalstock per 
arbetarearbetare

11-2

1t t t t
K K K K

sf
N N N

δ+ −  
= − 

 

�� Om Om sf(Kt/N) äär str stöörre (mindre) rre (mindre) ään n δδ Kt/N så växer 
(krymper) kapitalstocken,
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Kap 10-11 sid. 29

Solow Solow modellenmodellen

NNäär vr vääxer produktion xer produktion 

och kapital per capita? och kapital per capita? 

Låt oss rita de två
komponenterna sf(Kt /N) 
och δ δ Kt /N mot Kt /N. 

� Den första ökar snabbast 
i början pga avtagande 
marginalavkastning, men 
� den andra är linjär med 
lutning δδ ..

Investeringar
deprecieringar

K/N

Kapital per arbetare

tK

N
δ

tK
sf

N

 
 
 

Kap 10-11 sid. 30

SolowSolow modellenmodellen

NNäär vr vääxer produktion xer produktion 

och kapital per capita? och kapital per capita? 

Om K/N vid tidpunkt 0 är
tillräckligt låg så är
sf(K0 /N) > δδ K0 /N. 

Investeringar
deprecieringar

K/N

Kapital per arbetare

tK

N
δ

tK
sf

N

 
 
 

K0/N

Tillskott pga investeringar 
vid tidpunkt 0

Förlust pga kapitalför-
slitning vid tidpunkt 0

Slutsats:
Kapitalstock och 
produktion per capita växer 
om K/N är tillräckligt lågt. 

Kap 10-11 sid. 31

SolowSolow modellenmodellen

NNäär vr vääxer produktion xer produktion 

och kapital per capita? och kapital per capita? 

Om K/N vid tidpunkt 0 är
tillräckligt hög så är

sf(K0 /N) < dd K0 /N. 

Investeringar
deprecieringar

K/N

Kapital per arbetare

tK

N
δ

tK
sf

N

 
 
 

K0/N

Tillskott pga investe-
ringar vid tidpunkt 0

Förlust pga kapitalförslitning 
vid tidpunkt 0

Slutsats:
Kapitalstock och 
produktion per capita faller 
K/N är tillräckligt högt. 

Kap 10-11 sid. 32

Slutsats:
Kapitalstock och 
produktion per capita är 
konstanta. 

LLåångsiktig ngsiktig steady statesteady state

NNäär vr vääxer produktion xer produktion 

och kapital per capita? och kapital per capita? 

Vid K* är

sf(K* /N) = δδ K* /N.

Investeringar
deprecieringar

K/N

Kapital per arbetare

tK

N
δ

tK
sf

N

 
 
 

K*/N

Tillskott pga investe-
ringar vid tidpunkt 0

Förlust pga kapitalför-
slitning vid tidpunkt 0
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Kap 10-11 sid. 33

En En öökning i sparandetkning i sparandet

Vad hVad häänder om sparkvoten nder om sparkvoten 

s s öökar frkar fråån s till sn s till s’’? ? 

Antag att ekonomin är i steady 
state vid K/N

Högre s skiftar sf(K/N) uppåt.

Investeringar
deprecieringar

K/N

Kapital per arbetare

tK

N
δ

tK
sf

N

 
 
 

tK
s f

N

 
′  
 

K/N K’/N

Efter att s ökat är 
investeringarna större än 
kapitalförslitningen och därför 
växer K/N och Y/N tills den nya 
jämviktspunkten K’/N nåtts.

Slutsats:

En ökning i sparandet leder till 
en temporär ökning i tillväxten 
och till permanent högre 
BNP/capita.

Kap 10-11 sid. 34

Sparande och BNPSparande och BNP

�� Tre viktiga observationer om hur sparandet Tre viktiga observationer om hur sparandet 
ppååverkar tillvverkar tillvääxten i BNP per capita. xten i BNP per capita. 
1.1. PPåå vvääldigt lldigt låång sikt har sparkvoten ingen ng sikt har sparkvoten ingen 

betydelse.betydelse.
2.2. Men, en hMen, en höögre sparkvot leder till permanent gre sparkvot leder till permanent 

hhöögre BNP per capita. Allt annat lika sgre BNP per capita. Allt annat lika såå har har 
lläänder med hnder med höögre sparkvot hgre sparkvot höögre BNP/capita.gre BNP/capita.

3.3. En En öökning av sparkvoten leder till en period av kning av sparkvoten leder till en period av 
hhöögre tillvgre tillvääxt, till dess den nya hxt, till dess den nya höögre jgre jäämviktsmvikts--
punkten npunkten nååtts.tts.

Kap 10-11 sid. 35

Sparande och BNP Sparande och BNP 
(ingen teknisk tillv(ingen teknisk tillvääxt)xt)

Effekten av en Effekten av en öökning i kning i 

sparkvoten frsparkvoten fråån sn s00 till still s11

Slutsats:Slutsats:

En En öökning av sparkvoten kning av sparkvoten 
leder till en period av leder till en period av 
hhöögre tillvgre tillvääxt, till dess xt, till dess 
den nya hden nya höögre gre 
jjäämviktspunkten nmviktspunkten nååttstts

tid

steady state vid s=s1

B
N

P
 p

er
 c

ap
ita

steady state vid s=s0

Kap 10-11 sid. 36

Sparande och BNP Sparande och BNP 
(konstant positiv teknisk tillv(konstant positiv teknisk tillvääxt)xt)

Effekten av en Effekten av en öökning i kning i 

sparkvoten frsparkvoten fråån sn s00 till still s11

Slutsats:Slutsats:

En En öökning av sparkvoten kning av sparkvoten 
leder till en period av leder till en period av 
hhöögre tillvgre tillvääxt xt ään den n den 
som ges av den som ges av den 
teknologiska tillvteknologiska tillvääxten.xten.

tid

B
N

P
 p

er
 c

ap
ita

Tillväxtbana för BNP/capita när K/N
nått sitt steady state givet s= s0

Tillväxtbana för BNP/capita när K/N
nått sitt steady state givet s= s1



1010

Kap 10-11 sid. 37

Sparande och konsumtionSparande och konsumtion

Effekten av sparkvot pEffekten av sparkvot påå

konsumtion per capitakonsumtion per capita

Som vi sett tidigare leder en ökning 
av sparkvoten alltid till högre BNP per 
capita i steady state. Gäller 
detsamma för konsumtionen?
Nej, 

Om s=0 blir konsumtion i steady state
0 eftersom produktionen blir 0 i 
steady state. 
Om s=1, blir förstås också
konsumtionen 0. Däremellan är 
sambandet mellan sparande och 
konsumtion först ökande och sedan 
minskande.
Maximal konsumtion nås vi sG 

(gyllene regelns sparkvot)
sG

sparkvot

ko
ns

um
tio

n 
pe

r 
ca

pi
ta

sG

Kap 10-11 sid. 38

Gyllene regeln grafisktGyllene regeln grafiskt

B’

C’

A’ B

C

A

tK
f

N

 
 
 

tK

N
δ

K/N

2
tK

s f
N

 
 
 

Y/N

1

tK
s f

N

 
 
 

3

tK
s f

N

 
 
 

Låt oss jämföra konsumtionen i 
steady state vid tre olika spar-
nivåer, s1<s2<s3. Vi vet att 
jämvikt uppnås då
sf(K/N)=δK/N. Produktionen kan 
vi se genom att rita in också
f(K/N) i figuren. Konsumtionen 
är lika med produktionen minus 
investeringarna. Detta är i 
figuren avståndet mellan 
kurvorna f(K/N) och de 
respektive sf(K/N) kurvorna. 
Steady state vid sparandet s1 är 
givet av punkten A och 
konsumtionen längden av pilen 
A’-A. Vid sparandet s2 är 
konsumtionen längden av pilen 
B’-B och vid s3 C’-C . Som vi ser 
är konsumtionen högst vid den 
mittersta sparkvoten s2. Man 
inser också att konsumtionen i 
steady state ökar (minskar) om 
sparandet ökar när lutningen på
f(K/N) är större (mindre) än

lutningen på investeringsbehovskurvan (dvs δ). Slutsatsen blir att 
konsumtionen i steady state maximeras om man väljer s så att 
f ’(K/N)  (lutningen på produktionsfunktionen) i steady state är lika 
med δ. 

Kap 10-11 sid. 39

Pensioner och sparandePensioner och sparande

� Det vanligast sättet att finansiera ett pensionssystem är det så kallade 
fördelningssystem (pay-as-you-go). Det innebär att de arbetandes 
pensionsavgifter inte investeras utan går direkt till att betala pensioner för de 
existerande pensionärerna. Pensionssparandet är därmed inget aggregerat 
sparande utan går till pensionärernas konsumtion.

� I huvudsak är det svenska obligatoriska pensionssystemet konstruerat på
detta sätt (utom PPM-pensionen) och även det amerikanska. 

� Det alternativa sättet är ett fonderat system (fully-funded). Avgifterna 
fonderas, dvs investeras och medverkar därmed till kapitalackumulering.

� Införandet av ett fördelningssystem innebär att s minskar. Kapitalacku-
mulering och BNP per capita minskar därmed i steady state.

� Konsumtionen minskar också i steady state, i fall inte s>sG i utgångsläget.

� Den generation som är pensionärer när ett fördelningssystem införs får 
pensioner utan att betala för dem. 

� En återgång till ett fonderat system kräver dock att de nuvarande löntagarna 
betala både sina egna och de nuvarande pensionärernas pensioner.

Kap 10-11 sid. 40

Ett fEtt föördelningssystem frdelningssystem föör r 
pensioner infpensioner inföörsrs

Y/N

tK
f

N

 
 
 

K’/N

Y’/N

tK
s f

N

 
′  
 

Kapital per arbetare

t
K

N
δ

Investeringar
deprecieringar, BNP

K/N

tK
sf

N

 
 
 

K/N

Vad hVad häänder med BNP nder med BNP 

och kapitalstock per och kapitalstock per 

capita?capita?

Införandet är detsamma 
som att s minskar till s’. I 
den gamla jämvikten 
räcker inte längre 
investeringarna till att 
ersätta kapitalförslit-
ningen. 

Slutsats: 

Kapitalstocken per capita 
och BNP per capita faller. 
Den nya jämvikten 
uppstår vid K’/ N där 
Y’/ N < Y/ N.
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Kap 10-11 sid. 41

Hur lHur låång tid tar anpassningen?ng tid tar anpassningen?
–– ett rett rääkneexempelkneexempel

Dynamisk effekt av en Dynamisk effekt av en öökning kning 

av sparkvoten frav sparkvoten fråån 10 till n 10 till 

20%. 20%. 

Detta beror på hur snabbt 
den avtagande marginalav-
kastningen sätter in. 
I realiteten handlar det om 
mycket långsam anpassning. 
En halvering av avståndet till 
steady state tar flera 
decennier.

År

B
N

P
 p

er
 c

ap
ita

til
lv

äx
t i

 B
N

P
 p

er
 c

ap
ita

Kap 10-11 sid. 42

UtvidgningarUtvidgningar

�� I en vidare mening kan vi kalla kapital sI en vidare mening kan vi kalla kapital såådana produktionsfaktorer som dana produktionsfaktorer som 
kan ackumuleras.kan ackumuleras.

�� En sEn såådan dan äär r humankapitalhumankapital –– de kunskaper och fde kunskaper och fäärdigheter rdigheter 
producerande individer har i sina huvuden.producerande individer har i sina huvuden.

�� NNäär ni lr ni lääser detta ser detta äägnar vi oss gnar vi oss ååt ackumulering av humankapital t ackumulering av humankapital –– vi vi 
avsavsäätter resurser som skulle kunnat anvtter resurser som skulle kunnat anväändas till annat fndas till annat föör att bygga upp r att bygga upp 
mer humankapital. mer humankapital. 

�� Precis som med fysiskt kapital leder mer humankapital per arbetaPrecis som med fysiskt kapital leder mer humankapital per arbetare till re till 
hhöögre produktion per arbetare. gre produktion per arbetare. 

�� SolowSolow--modellen kan enkelt anpassas till att ocksmodellen kan enkelt anpassas till att ocksåå ta hta häänsyn till nsyn till 
humankapital. Vhumankapital. Vååra slutsatser pra slutsatser pååverkas inte i princip.verkas inte i princip.

�� Vi nVi näämnde tidigare att konvergens beror pmnde tidigare att konvergens beror påå hur snabbt den avtagande hur snabbt den avtagande 
marginalavkastningen smarginalavkastningen säätter in. Med humankapital kanske den tter in. Med humankapital kanske den 
egentligen aldrig segentligen aldrig säätter in. I stter in. I såå fall kan under vissa ffall kan under vissa föörutsrutsäättningar ttningar 
tillvtillvääxten permanent xten permanent ööka om sparandet i humankapital ka om sparandet i humankapital öökar (kar (dvsdvs
satsningar psatsningar påå utbildning, forskning, fortbildning m.m.).utbildning, forskning, fortbildning m.m.).

11-4

Kap 10-11 sid. 43

Teknisk utveckling och forskning och Teknisk utveckling och forskning och 
utveckling (FoU)utveckling (FoU)

�� Teknisk utvecklingTeknisk utveckling::
�� vväärdet av produktionen blir hrdet av produktionen blir höögre, gre, givet givet mmäängden ngden insatserinsatser

�� NumeraNumera till stor del ett resultat av medvetna satsningar ptill stor del ett resultat av medvetna satsningar påå forskning och forskning och 
utveckling (utveckling (FoU)FoU)

�� Utgifter pUtgifter påå FoU betalas i syfte att FoU betalas i syfte att ööka fka fööretagens framtida vinster och retagens framtida vinster och äär dr däärmed att rmed att 
betrakta som en investering (fast resultatet betrakta som en investering (fast resultatet äär en idr en idéé och inte en produkt) och inte en produkt) 

�� Incitamenten att investera i FoU beror pIncitamenten att investera i FoU beror påå::
�� hur fruktbart det hur fruktbart det äär, r, dvsdvs hur mhur måånga bra idnga bra idééer man kan fer man kan föörvrvääntas skapa i fntas skapa i föörhrhåållande llande 

till till kostnadenkostnaden
�� hur vhur vääl det fl det fööretag som investerar i FoU sjretag som investerar i FoU sjäälv kan sklv kan sköörda de ekonomiska vinsterna rda de ekonomiska vinsterna 

av de nya idav de nya idééerna (erna (the the degreedegree of of appropriabilityappropriability)). . PPååverkasverkas avav::
•• Det immaterialrDet immaterialräättsliga ttsliga skyddet, dskyddet, däär pr patentatent gger er ffööretagretag som utvecklat en ny produkt eller som utvecklat en ny produkt eller 

processprocess rräätt att utesttt att utestäänga andra frnga andra fråån att producera eller anvn att producera eller anväända denna under en nda denna under en 
(begr(begräänsad) nsad) tidtid

•• Hur lHur läänge man med den nya produkten kan utnge man med den nya produkten kan utööva marknadsmakt (varar bara sva marknadsmakt (varar bara såå lläänge nge 
nnåågon annan inte har hittar pgon annan inte har hittar påå nnåågot got äännu nnu bbäättre).ttre).

�� Marginalavkastningen pMarginalavkastningen påå kunskap behkunskap behööver inte fallaver inte falla
�� UtgUtgåångspunkten i endogen tillvngspunkten i endogen tillvääxtteorixtteori

Kap 10-11 sid. 44

Kapital kontra teknikKapital kontra teknik

−−−−−−−−5,65,61,41,47,07,0−−−−−−−−5,05,02,12,17,17,1JapanJapan

−−−−−−−−1,81,81,91,93,73,7−−−−−−−−1,71,71,71,73,43,4StorbritannienStorbritannien

−−−−−−−−1,51,51,41,42,92,9−−−−−−−−1,51,51,21,22,72,7USAUSA

−−−−−−−−3,13,11,61,64,74,7−−−−−−−−2,72,71,81,84,54,5GenomsnittGenomsnitt

19731973--0000

Teknisk tillvTeknisk tillvääxttaktxttaktTillvTillvääxt BNP per xt BNP per capitacapita

5,35,3

19501950--7373

1,61,6 −−−−−−−−3,73,7

FFöörräänn--
ringring

Genomsnittlig Genomsnittlig åårlig tillvrlig tillvääxt i BNP/capita respektive xt i BNP/capita respektive 
teknisk tillvteknisk tillvääxt xt i i fyra ifyra i--lläändernder, 1950, 1950--20002000

−−−−−−−−2,72,72,12,14,84,8FrankrikeFrankrike

FFöörräändnd--
ringring

19731973--000019501950--7373
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Kap 10-11 sid. 45

Kapital kontra teknik, forts.Kapital kontra teknik, forts.

�� Slutsats:Slutsats:
1.1. TTillvillvääxten 1xten 1950950--1973 1973 fföörklarasrklaras helthelt avav teknisk utvecklingteknisk utveckling
2.2. Den lDen läägre tillvgre tillvääxttakten 1973xttakten 1973--2000 verkar i f2000 verkar i föörsta hand bero prsta hand bero påå en en 

llåångsammare teknisk utvecklingngsammare teknisk utveckling
3.3. Konvergensen i BNP per capita tycks i fKonvergensen i BNP per capita tycks i föörsta hand bero prsta hand bero påå att att lläändernder

med relativt lmed relativt lååg initial BNP per capita haft hg initial BNP per capita haft höögre teknisk tillvgre teknisk tillvääxttaktxttakt

�� Samtidigt tycks kapitalackumulering spelat huvudrollen nSamtidigt tycks kapitalackumulering spelat huvudrollen näär det gr det gääller ller 
tillvtillvääxten i vissa asiatiska lxten i vissa asiatiska läändernder

�� Kan vara svKan vara svåårt att mrt att määta pris/kvalitet pta pris/kvalitet påå investeringsvaror investeringsvaror 
�� Om priset faller snabbt och/eller kvaliteten fOm priset faller snabbt och/eller kvaliteten föörbrbäättras utan att tillrttras utan att tillrääcklig cklig 

hhäänsyn tas till detta underskattas kapitalackumuleringens bidrag tnsyn tas till detta underskattas kapitalackumuleringens bidrag till ill 
tillvtillvääxtenxten

�� ÖÖkningen i tillvkningen i tillvääxttakt i BNP/capita i USA sedan 1995 verkar till stor xttakt i BNP/capita i USA sedan 1995 verkar till stor 
del bero pdel bero påå snabbare ackumulering av kapital relaterat till ITsnabbare ackumulering av kapital relaterat till IT
�� Initierat av snabba prisfall pInitierat av snabba prisfall påå ITIT--kapitalvarorkapitalvaror, vilka i sin tur orsakats av , vilka i sin tur orsakats av 

snabb teknologisk tillvsnabb teknologisk tillvääxt i ITxt i IT--producerande sektorerproducerande sektorer

Kap 10-11 sid. 46

SammanfattningSammanfattning
�� TillvTillvääxt i BNP per capita avgxt i BNP per capita avgöörande frande föör levnadsstandardr levnadsstandard

�� Men inte nMen inte nöödvdväändigtvis fndigtvis föör lycka...r lycka...

�� Tendens till bTendens till bååde konvergens och divergens nde konvergens och divergens näär det gr det gääller lller läänders BNP per nders BNP per 
capitacapita

�� TillvTillvääxt drivs av kapitalackumulation och tekniska xt drivs av kapitalackumulation och tekniska framstegframsteg
�� BBååda pda pååverkas av samhverkas av samhäällsinstitutioner som llsinstitutioner som ääganderganderäättsskyddttsskydd

�� Enligt Enligt SolowSolow--modellenmodellen äär det pr det påå llåång sikt enbart den tekniska utvecklingen ng sikt enbart den tekniska utvecklingen 
som kan generera tillvsom kan generera tillvääxtxt
1.1. PPåå llåång sikt har sparkvoten ingen effekt png sikt har sparkvoten ingen effekt påå tillvtillvääxtenxten
2.2. En hEn höögre sparkvot leder till hgre sparkvot leder till höögre BNP per capita gre BNP per capita 

�� Allt annat lika sAllt annat lika såå har lhar läänder med hnder med höögre sparkvot hgre sparkvot höögre BNP/capitagre BNP/capita

3.3. En En öökad sparkvot leder till en period av hkad sparkvot leder till en period av höögre tillvgre tillvääxt tills dess ny lxt tills dess ny låångsiktig jngsiktig jäämvikt mvikt 
uppnuppnååttstts

�� Tekniska framsteg sker genom investeringar i ny kunskap och innoTekniska framsteg sker genom investeringar i ny kunskap och innovationervationer
�� Marginalavkastningen pMarginalavkastningen påå kunskap inte nkunskap inte nöödvdväändigtvis avtagande enligt endogen ndigtvis avtagande enligt endogen 

tillvtillvääxtteorixtteori

Kap 10-11 sid. 47

CobbCobb--Douglas produktionsfunktion Douglas produktionsfunktion ––
lite lite ööverkursverkurs

�� En mycket vanlig produktionsfunktion En mycket vanlig produktionsfunktion äär den sr den såå kallade kallade CobbCobb--Douglas Douglas 
funktionenfunktionen

�� I tillI tilläägg till att denna uppvisar konstant skalavkastning och avtagandegg till att denna uppvisar konstant skalavkastning och avtagande
marginalavkastning smarginalavkastning såå har den egenskapen att om lhar den egenskapen att om löön n w w respektive respektive 
kapitalerskapitalersäättning ttning RR äär lika med deras respektive marginalprodukt sr lika med deras respektive marginalprodukt såå äär r 
llööneandelen neandelen (1(1--αα)),, dvs dvs wNwN/Y/Y==(1(1--αα)).. Om vi sOm vi säätter tter αα = 0.3 blir l= 0.3 blir lööneandelen neandelen 
70% oberoende av 70% oberoende av N N och och K,K, vilket vilket ööverensstverensstäämmer med data. Fmmer med data. Föör att se r att se 
detta, noteradetta, notera
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�� Notera ocksNotera ocksåå att produktion per arbetare kan skrivas  att produktion per arbetare kan skrivas  
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