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SammanfattningSammanfattning

�� Vi har studerat ekonomin pVi har studerat ekonomin påå olika sikt, eller mer exakt, under olika olika sikt, eller mer exakt, under olika 
antaganden om vad som kan antaganden om vad som kan äändra sig.ndra sig.
1.1. ISIS--LM, Mundell Flemming. Priser LM, Mundell Flemming. Priser äär konstanta, vr konstanta, vääxelkurs och rxelkurs och räänta rnta röörliga, rliga, 

produktion anpassar sig till efterfrproduktion anpassar sig till efterfråågan. I den fgan. I den föörvrvääntningsutvidgade ntningsutvidgade 
modellen kan efterfrmodellen kan efterfråågan ocksgan ocksåå bero pbero påå fföörvrvääntad framtida ntad framtida 
produktion/inkomst och rproduktion/inkomst och räänta.nta.

2.2. ASAS--AD modellen, Phillipskurvan. Nu kan ocksAD modellen, Phillipskurvan. Nu kan ocksåå priserna priserna äändra sig. AD ndra sig. AD ––
kurvan kommer frkurvan kommer fråån ISn IS--LM modellen. ASLM modellen. AS--kurvan bygger pkurvan bygger påå att hatt höögre gre 
produktion leder till lproduktion leder till läägre arbetslgre arbetslööshet. Dshet. Däärmed rmed öökar lkar löönerna och ocksnerna och ocksåå
priserna eftersom fpriserna eftersom fööretagen anvretagen anväänder sig av ett prispnder sig av ett prispååslag. Pslag. Påå kort sikt kan kort sikt kan 
priserna avvika frpriserna avvika fråån de fn de föörvrvääntade, men inte pntade, men inte påå medellmedellåång sikt. Nng sikt. Näär r 
produktionen produktionen äär lika med den naturliga r lika med den naturliga äär realiserade priser r realiserade priser äär lika med de r lika med de 
fföörvrvääntade.ntade.

3.3. PPåå llåång sikt kan ocksng sikt kan ocksåå den naturliga produktionen pden naturliga produktionen pååverkas genom tillvverkas genom tillvääxt xt 
av kapitalstock (endogen) samt av befolkning  och teknologi (exoav kapitalstock (endogen) samt av befolkning  och teknologi (exogena). Vi gena). Vi 
anvanväänder Solownder Solow--modellen fmodellen föör att analysera detta. Den visar att sparandet r att analysera detta. Den visar att sparandet äär r 
hhäär av central betydelse. Pr av central betydelse. Påå llåång sikt nng sikt nåår ekonomin en steadyr ekonomin en steady--state eller state eller 
balanserad tillvbalanserad tillvääxt dxt däär kapitalstocken per effektiv arbetskraftsenhet r kapitalstocken per effektiv arbetskraftsenhet äär r 
konstant.konstant.
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HHäärledning av rledning av ISIS kurvankurvan

Efterfrågan ökar med 
produktionen/inkomsten, Y. 
Både C och I ökar med 
produktionen. Jämvikt kräver 
att produktion (Y) = 

efterfrågan (Z).

Högre ränta leder till att 
efterfrågan faller (på
investeringsvaror), därmed 
minskar produktionen.

Vad implicerar jVad implicerar jäämvikt pmvikt påå

varumarknaden fvarumarknaden föör r 

relationen mellan rrelationen mellan räänta nta 

och produktion?och produktion?
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Slutsats: 

IS kurvan är neråtlutande.
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HHäärledning av rledning av LM LM -- kurvankurvan

En ökning av 
produktionen/inkomsten, 
leder till högre efterfrågan på
reala pengar vid given ränta. 

Givet den reala  penning-
mängden, måste räntan öka 
för återställa jämvikten. 

Vad implicerar jVad implicerar jäämvikt pmvikt påå

penningmarknaden fpenningmarknaden föör r 

relationen mellan rrelationen mellan räänta nta 

och produktion/inkomst?och produktion/inkomst?

Real penningmängd, M/P
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Slutsats:

LM – kurvan innebär en 
ökande (positiv relation 
mellan produktion/inkomst 
och ränta 



F12: sid. 4

Utvidgning 1Utvidgning 1
FFöörvrvääntningar i ntningar i ISIS--relationenrelationen

�� Investeringarna beror pInvesteringarna beror påå rrääntor idag och i framtiden. ntor idag och i framtiden. 
�� Investeringar och privat konsumtion beror pInvesteringar och privat konsumtion beror påå produktion/inkomst idag produktion/inkomst idag 

och i framtiden.och i framtiden.
�� Vi kan inkorporera detta i den aggregerade efterfrVi kan inkorporera detta i den aggregerade efterfråågangan
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ddäär r YY’’ee, , TT’’ee, r, r’’ee äär indikerar fr indikerar föörvrvääntad framtida produktion/inkomst, ntad framtida produktion/inkomst, 
skatt och rskatt och räänta. nta. 

I jI jäämvikt mvikt äär produktion lika med efterfrr produktion lika med efterfråågan, dvsgan, dvs
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FFöörvrvääntningar i ntningar i ISIS--relationenrelationen

Den nya ISDen nya IS--kurvankurvan

Givet konstanta förväntningarna 
om framtida räntor och 
produktion/inkomst, så leder en 
minskning i den reala räntan idag
till en ökning i investeringarna och 
därmed i dagens produktion. 

( ,  ,  ,  ' , ' ' )
e e e

Y A Y T r Y T r G= +
( , , )+ − − − − ,   +,   

Produktion i innevarande period, Y

R
än

ta
 in

ne
va

ra
nd

e 
pe

rio
d,

 r

IS,  ' '
e e

T T r

 ' ,
e

Y G

Slutsats:

En ökning i dagens eller 
förväntade framtida skatter eller i 
förväntade framtida räntor skiftar 
IS-kurvan till vänster. 

En ökning av förväntad framtida 
produktion/inkomst eller offentlig 
konsumtion skiftar IS-kurvan till 
höger
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Utvidgning 2Utvidgning 2
Utrikeshandel i ISUtrikeshandel i IS--relationenrelationen

�� EfterfrEfterfråågan pgan påå inhemska varor (inhemska varor (Z) Z) äär lika med inhemska total r lika med inhemska total 
efterfrefterfråågan (gan (D=C+I+GD=C+I+G)), , plus export (X), minus import uttryckt i plus export (X), minus import uttryckt i 
inhemska enheter (inhemska enheter (IM/IM/εε). Med andra ord, ). Med andra ord, Z=DZ=D-- IM/IM/εε+X=D+NX.+X=D+NX.

�� Varumarknad i jVarumarknad i jäämvikt om produktion mvikt om produktion äär lika med efterfrr lika med efterfråågan pgan påå
inhemska varor, inhemska varor, Y=Z.Y=Z.

�� Handelsbalansen fHandelsbalansen föörsrsäämras, allt annat lika, om mras, allt annat lika, om Y Y öökar. kar. Eftersom Eftersom 
importen importen öökar men inte exporten. kar men inte exporten. 

�� En depreciering, minskning av En depreciering, minskning av εε öökar produktion och handelsbalans kar produktion och handelsbalans 
(NX).(NX).

�� Om vi dessutom lOm vi dessutom läägger till att vgger till att vääxelkursen styrs av rxelkursen styrs av rääntan (allt annat ntan (allt annat 
lika) flika) fåår vi Mundellr vi Mundell--Flemmingmodellen.Flemmingmodellen.
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ISIS--LM i den LM i den ööppna ekonominppna ekonomin

ISIS--LM i den LM i den ööppna ppna 

ekonominekonomin
�� En En öökning i rkning i rääntan sntan säänker produktionen, bnker produktionen, bååde direkt via falde direkt via fal--
lande investeringar och indirekt eftersom hlande investeringar och indirekt eftersom höögre rgre räänta leder till en nta leder till en 
appreciering via rappreciering via räänteparitetsvillkoret. ISnteparitetsvillkoret. IS--kurvan lutar nedkurvan lutar nedååt.t.
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�� Givet den reala penningmGivet den reala penningmäängden, hngden, höögre inkomst leder till gre inkomst leder till 
hhöögre efterfrgre efterfråågan pgan påå pengar vilket pengar vilket öökar rkar rääntan. LMntan. LM--kurvan kurvan äär r 
ddäärfrföör uppr uppååtlutande.tlutande.

Växelkurs, E
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ASAS--AD modellenAD modellen

�� Denna modell bygger vidare pDenna modell bygger vidare påå ISIS--LM modellen och tillLM modellen och tillååter att priserna ter att priserna 
fföörräändras.ndras.

�� ADAD--kurvan bygger pkurvan bygger påå ISIS--LM modellen. FrLM modellen. Fråån denna hn denna häämtar vi en mtar vi en 
nednedååtlutande (negativ) relation mellan produktion och priser. Mekanitlutande (negativ) relation mellan produktion och priser. Mekanismen smen äär r 
att hatt höögre priser minskar real penningmgre priser minskar real penningmäängd M/P. Detta driver upp rngd M/P. Detta driver upp rääntan, ntan, 
vilket minskar efterfrvilket minskar efterfråågan (investeringarna) och dgan (investeringarna) och däärmed produktionen.rmed produktionen.

�� ADAD--kurvan skiftar utkurvan skiftar utååt om penningmt om penningmäängden ngden öökar (expansiv penningpolitik) kar (expansiv penningpolitik) 
och om offentlig konsumtion och om offentlig konsumtion öökar eller skatter minskar (expansiv kar eller skatter minskar (expansiv 
finanspolitik).finanspolitik).

�� ASAS--kurvan bygger pkurvan bygger påå arbetsmarknadens funktionssarbetsmarknadens funktionssäätt och ftt och fööretagens retagens 
prissprissäättning. Httning. Höögre produktion minskar arbetslgre produktion minskar arbetslöösheten, detta sheten, detta öökar lkar löönerna, nerna, 
ffööretagen svarar med att hretagen svarar med att hööja sina priser ja sina priser –– vi fvi fåår en uppr en uppååtlutande (positiv) tlutande (positiv) 
relation mellan produktion och priser.relation mellan produktion och priser.
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�� Som vi ser skiftar ASSom vi ser skiftar AS--kurvan uppkurvan uppååt/int/inååt om ft om föörvrvääntade priser gntade priser gåår upp och om r upp och om 
prispprispååslaget gslaget gåår upp.r upp.

�� NNäär produktionen r produktionen äär pr påå sin naturliga nivsin naturliga nivåå äär, per definition, r, per definition, PP==PPee
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ASAS--AD modellens dynamikAD modellens dynamik

�� ASAS--AD modellens dynamik bygger helt AD modellens dynamik bygger helt 
ppåå den trden trööga anpassningen av ga anpassningen av 
prisfprisföörvrvääntningarna. Pntningarna. Påå kort, men inte kort, men inte 
ppåå medellmedellåång sikt, kan fng sikt, kan föörvrvääntade priser ntade priser 
avvika fravvika fråån de fn de föörvrvääntade. ntade. 

�� I grafen I grafen äär fr föörvrvääntade priser i ntade priser i 
utgutgåångslngslääget get PPee

00

�� JJäämvikten mvikten äär dock vid r dock vid A, A, ssåå
llöönesnesäättarna har underskattat prisnivttarna har underskattat prisnivåån n 
och realloch reallöönen nen äär lr läägre gre ään vad man tn vad man täänkt nkt 
sig. 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. 
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�� Processen med skift uppProcessen med skift uppååt fortst fortsäätter stter såå
lläänge nge Y>YY>Yn.n.

�� Slutsats: Slutsats: SSåå lläänge nge Y>YY>Yn n (med andra (med andra 
ord ord u<uu<unn) s) såå öökar priser och lkar priser och lööner, ner, 
produktionen sjunker. Pproduktionen sjunker. Påå llåång sikt ng sikt 
ååtergtergåår produktionen till r produktionen till YYnn..
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LLåång siktng sikt
SolowSolow--modellenmodellen

�� Tidigare har vi antagit att kapitalstocken och Tidigare har vi antagit att kapitalstocken och 
teknologin teknologin äär given och konstant.r given och konstant.

�� SolowSolow--modellen ger oss mmodellen ger oss mööjlighet att studera ocksjlighet att studera ocksåå
fföörräändringar i dessa variabler.ndringar i dessa variabler.

�� De tvDe tvåå centrala kurvorna centrala kurvorna äär r investeringsbehovetinvesteringsbehovet och och 
investeringskurvaninvesteringskurvan bbååda som en funktion av da som en funktion av 
kapitalstocken per arbetare kapitalstocken per arbetare K/N. K/N. Den fDen föörsta kurvan rsta kurvan äär r 
en ren räät linje, eftersom vi antar att kapitalft linje, eftersom vi antar att kapitalföörslitningen rslitningen äär r 
proportionell mot mproportionell mot määngden kapital. Den andra kurvan ngden kapital. Den andra kurvan 
äär konkav, eftersom vi antar avtagande r konkav, eftersom vi antar avtagande 
marginalavkastning fmarginalavkastning föör kapitalet.r kapitalet.
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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

 
 
 

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.
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ÖÖvrigt viktigtvrigt viktigt

�� PhillipsPhillips--kurvan, bkurvan, bååde den de den ””gamlagamla”” och den foch den föörvrvääntningsutvidgade. ntningsutvidgade. 
Den fDen föörsta rsta äär en relation mellan arbetslr en relation mellan arbetslööshet och fshet och föörräändringar i ndringar i 
priser. Den andra mellan arbetslpriser. Den andra mellan arbetslööshet och fshet och föörräändringar i ndringar i 
inflationen. Skillnaderna inflationen. Skillnaderna äär hur man antar att lr hur man antar att löönesnesäättarna bildar ttarna bildar 
sina prisfsina prisföörvrvääntningar.ntningar.

�� Hur man visar storleken pHur man visar storleken påå handelsbalansen i 45 graders handelsbalansen i 45 graders 
diagrammet med ZZ och DD kurvorna.diagrammet med ZZ och DD kurvorna.

�� Begrepp som endogen/exogen, multiplikator, real penningmBegrepp som endogen/exogen, multiplikator, real penningmäängd, ngd, 
repa, kontraktiv/expansiv penning respektive finanspolitik, efferepa, kontraktiv/expansiv penning respektive finanspolitik, effektiv ktiv 
arbetskraftsenhet, PPP, konvergens, gyllene regelns sparkvot, arbetskraftsenhet, PPP, konvergens, gyllene regelns sparkvot, 
fföördelningssystem frdelningssystem föör pensioner, balanserad tillvr pensioner, balanserad tillvääxt, monetxt, monetäär r 
neutralitet, NAIRU, naturlig produktion och naturlig arbetslneutralitet, NAIRU, naturlig produktion och naturlig arbetslööshet, shet, 
rationella frationella föörvrvääntningar, adaptiva fntningar, adaptiva föörvrvääntningar, real vntningar, real vääxelkurs, xelkurs, 
depreciering/appreciering och depreciering/appreciering och ööppen rppen räänteparitet nteparitet äär r ””mmååstensten”” att att 
kunna.kunna.
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TipsTips

�� Se till att ni kan beskriva vad som ligger bakom kurvorna i de Se till att ni kan beskriva vad som ligger bakom kurvorna i de 
olika modellerna vi anvolika modellerna vi anväänder. Kom ihnder. Kom ihååg mellan vilka variabler g mellan vilka variabler 
sambanden gsambanden gääller, dvs vad som ska stller, dvs vad som ska ståå ppåå axlarna i diagrammen.axlarna i diagrammen.

�� FFöörsrsöök lk läär er att anvr er att anväända de matematiska uttrycken fnda de matematiska uttrycken föör kurvorna. r kurvorna. 
Det hjDet hjäälper er att se om de skiftar eller inte nlper er att se om de skiftar eller inte näär en variabel r en variabel 
äändras.ndras.

�� Se till att ni kan anvSe till att ni kan anväända modellerna till att gnda modellerna till att gööra de experiment ra de experiment 
boken och jag gboken och jag gåått igenom, tt igenom, och ocksoch ocksåå deras motsats!deras motsats!

�� Kolla att ni kKolla att ni käänner till betydelsen av nner till betydelsen av ””Key termsKey terms”” i slutet av varje i slutet av varje 
kapitel.kapitel.

�� LLääs s öövrig litteratur. Rvrig litteratur. Rääkna med att en bra prognos, men inte kna med att en bra prognos, men inte 
ssääker, ker, äär en frr en frååga av 10 pga av 10 påå tentan avser tentan avser öövrig litteratur samt att vrig litteratur samt att 
denna frdenna frååga ga äär ganska lr ganska läätt om man ltt om man lääst ordentligt (mindre st ordentligt (mindre 
analytisk).analytisk).

�� Kolla er email. Jag kan skicka ut mer tips infKolla er email. Jag kan skicka ut mer tips inföör tentan.r tentan.


