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KAPITEL 1. INTRODUKTION 

1.1 En kort översikt 

Denna studie behandlar egenskaperna hos kortsiktiga makroekonomiska 

modeller inom ramen för en sluten ekonomi. De modeller som mera in

gående analyseras har vuxit fram under de senaste 15 årens snabba 

utveckling av den kortsiktiga makroteorin och de egenskaper hos mo

dellerna som i första hand intresserar mig är deras implikationer 

för arbetslöshet och inflation.^ Under denna 15"årsperiod har två 

forsknings1 injer utkristalliserats. Den ena forskningslinjen är en 

modern variant av den neoklassiska teorin för inflation och arbets

löshet. Denna forsknings1 inje är starkt inspirerad av Arrows i många 

avseenden betydelsefulla artikel "Towards a Theory of Price Adjust-
2 ment". Den bygger därutöver på två artiklar från 1960-talets bör-

jan, båda skrivna av Stigler och "kulminerar" i den samlingsvolym 

som år 1970 publiceras under Phelps redaktörsskap.^ 

Denna skola försöker explicit integrera informationskostnader och 

transaktionskostnader i hushållens och företagens beslutsproblem och 

leder på aggregerad nivå fram till en teori för sambandet mellan in

flation och arbetslöshet som innebär att det inte är möjligt att väl 

mellan inflationstakt och arbetslöshet. Det enda man kan välja är in 

flationstakten vid den "naturliga arbetslösheten". Detta provokativa 

begrepp, som har myntats av Friedman,innebär att, givet de informa 

tionskostnader och transaktionskostnader som finns i en marknadseko

nomi och givet en "konstant efterfrågan", så konvergerar arbetslös-

1. För en utmärkt översikt se Siven (197b) kapitel 2. 

2. Arrow 0959). 

3. Stigler (1961) och Stigler (1962). 

4. Phelps, E S et al, Microeconomic Foundations of Employment and 
Inflation Theory, New York 1970. 

5. Friedman (1968). 
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heten mot en given nivå oberoende av startpunkten.^ Denna forsknings

linje är också nära lierad med den monetar i st i ska skolan, inte bara 

genom Friedmans bidrag, utan också genom att penningmängdens rela

tiva ökningstakt implicit eller explicit bestämmer inflationstakten 

vid den naturliga arbetslösheten (varaktighetstillståndet). 

Den andra forskningslinjen - på vilken studiens tyngdpunkt ligger -

emanerar från försöken att tolka vad Keynes egentligen avsåg när han 
2 skrev "General Theory". Den första biten i denna forsknings1 inje 

3 finns hos Patinkin. Patinkin behandlar i kapitel 13 av sin bok 

"Money, Interest and Prices" företagens beteende vid otillräcklig 

aggregerad efterfrågan och när företagen explicit tar hänsyn till att 

de inte kan förväntas sälja det utbud som anges av den neoklassiska 

utbudsfunkt ionen. 

Den andra biten och den egentliga startpunkten för denna forsknings
in 

linje är Clowers Keynestolkning. Inom den neoklassiska jämviktsteo

rin av Walras-typ härleds hushållens och företagens efterfråge- och 

utbudsfunktioner utifrån de enskilda subjektens nytto- respektive vinst-

maximering. Dessa funktioner härleds utan hänsyn till de kvantitativa 

restriktioner på beslutsproblem som uppkommer till följd av att en 

icke jämviktsskapande prisvektor lägger restriktioner på de faktiska 

bytesmöjligheterna. Detta leder till efterfråge- och utbudsfunktioner 

som endast beror av de i ekonomin rådande relativpriserna. Men ett 

subjekts möjligheter att t ex tillfredsställa sin efterfrågan efter 

1. På denna punkt uttrycker jag mig litet provokativt. Det är en sak 
att man i ekonomisk-politiska sammanhang resonerar som om global 
stabilitet är vid handen. De stabi 1 itetsundersökningar som genom
förs i studien gäller lokala egenskaper kring ett jämviktstillstånd. 
Matematiskt är innebörden av begreppet lokal omgivning väldefinie-
rat, men empiriskt är begreppet tämligen diffust. För en översikt 
över den perfekta bytesekonomins globala och lokala stabilitets
egenskaper hänvisas läsaren till Arrow S Hahn (1971) kapitlen 11 
och 12. 

2. Keynes (1936). 

3. Patinkin (1965). Första upplagan kom 1955. 

k. Clower ( 1 9 6 5 ) .  
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en vara beror inte bara på utbudet på den marknad som efterfrågan 

riktar sig mot, utan också på möjligheterna att realisera transak

tionerna på alla andra marknader. På en walrasiansk auktionsmarknad 

kringgås detta problem genom att man inför en fiktiv marknadsadminis-

trator, som när prisvektorn inte skapar samtidig jämvikt på alla 

marknader ändrar prisvektorn i enlighet med en regel som föreskriver 

att priset ändras i samma riktning som tecknet på skillnaden mellan 

efterfrågan och utbudet på respektive marknad. Denna anpassningspro

cess av prisvektorn - tatonnementprocessen - fortgår ända tills mark-

nadsadministratorn funnit den prisvektor som skapar samtidig jämvikt 

på alla marknader. Först då genomföres bytet. 

Clower studerar en situation där hushållet i sin nyttomaximer ing tar 

hänsyn till sin indirekta "kunskap" om att den rådande prisvektorn in

te skapar en walrasiansk jämvikt. Hushållet kan t ex vara medvetet om 

att det till den rådande prisvektorn inte kan sälja den volym arbets

kraft som det skulle önska och maximera nyttofunktionen givet priser

na, budgetrestriktionen och den kvantitativa restriktion som anges av 

de upplevda bytesmöjligheterna på arbetsmarknaden. Denna s k duala 

beslutshypotes medför att hushållets efterfråge- eller utbudsfunktion 

på en marknad inte bara kommer att bero av de rådande relativpriserna, 

utan också av de kvantitativa restriktioner på bytesmöjligheterna som 

hushållet upplever på alla andra marknader. Dessa efterfråge- och ut

budsfunktioner kallar Clower de effektiva efterfråge- oah utbudsfunk

tionerna till skillnad från de neoklassiska efterfråge- och utbuds

funktionerna som ges beteckningen de imaginära (notional) efterfråge-

och utbuds funktionerna. E n av C lowers huvudpoänger är att det är de 

effektiva efterfråge- och utbudsfunktionerna som skapar de marknads

signaler som styr prisvektorns rörelse över tiden. 

Leijonhufvuds bidrag till denna forsknings1 inje består bl a i hans på

pekande att Keynes vänder på sin lärare Marshalls rangordning mellan 

prisrörelser och kvantitetsrörelser.^ Hos Marshall är det prisrörelserna 

1. Leijonhufvud (1968). 
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som sker blixtsnabbt och skapar jämvikt pä marknaderna, medan det 

hos Keynes i första hand är kvantitetsrörelser, som vid en låst pris

vektor, möjliggör att konsistent byte kan genomföras. 

Barro och Grossman sammanför dessa bitar till en sammanhållen teori 

för byte vid falsk prisvektor.^ Inom ramen för en enkel allmän jäm

viktsmodell studerar de hur och i vilka situationer ett konsistent 

byte till en falsk och konstant prisvektor kan genomföras. Vid t ex 

ett allmänt utbudsöverskott - utbudsöverskott på både arbetsmarknaden 

och varumarknaden - kommer Clowers beslutsteori tillämpad på både fö

retaget och hushållet att medföra att upprepade blixtsnabba kvantitets

anpassningar i nedåtgående riktning skapar en global och individuell 

konsistens på samtliga marknader. Den globala konsistensen innebär 

att den varuvolym som företaget producerar precis överensstämmer med 

hushållets effektiva efterfrågan och att den sysselsättningsvolym som 

företaget effektivt efterfrågar kan tillgodoses genom hushållets utbud 

av arbetskraft. Den individuella konsistensen innebär att de omsatta 

kvantiteterna maximerar vinsten respektive nyttofunktionen, givet alla 

de restriktioner som företaget respektive hushållet upplever. 

En låst prisvektor är emellertid ingen god beskrivning av verklighe

ten och teorin måste tillföras en teori för hur prisbildningen sker. 

Genom antagandet att kvantitetsanpassningarna sker oändligt snabbt kan 

man separera kvantitetsanpassningarna och prisanpassningarna genom ett 

slags "tvåtidssystem". Givet en falsk prisvektor sker blixtsnabba kvan

titetsanpassningar via en tâtonnementprocess i kvantiteter tills den 

ovan skisserade globala och individuella konsistensen uppnåtts och 

byte sker. Därefter justeras prisvektorn på "något sätt" och nya kvan

titetsanpassningar till en låst prisvektor vidtar, tills en ny "jäm

viktssituation11 u ppstår. Kvantiteterna byts och prisvektorn ändras på 

nytt. 

1. Barro 6 Grossman (1971). Med att prisvektorn är falsk avses att 
den inte sammanfaller med den prisvektor som skapar en walrasiansk 
marknadsjämvikt. Jmf Hicks (19^6) ss 128-129. 
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Den i detta sammanhang intressanta frågeställningen är huruvida den 

ovan icke specificerade prisrörelsehypotesen återför ekonomin till 

en walrasiansk jämvikt med full sysselsättning och en stabil prisni

vå. På denna punkt kan man spåra en viss oenighet. Clower och Leijon-

hufvud tycks mena att det faktum att de effektiva efterfråge-" och ut

budsfunktionerna utgör de relevanta marknadssignalerna för prisbild

ningen försvårar rörelsen mot full sysselsättning.^ Grossman menar 

däremot att detta faktum snarare förstärker den marknadssignal som 
2 krävs för att priserna skall röra sig i "rätt riktning". Han kan även 

påvisa ett rent teoretiskt stöd för denna hypotes. En stabilitetsunder 
3 sökning av en modellekonomi som utförts av Veendorp och som bygger på 

att prisrörelserna sker i enlighet med värdet på det effektiva efter-
o 4̂ o frågeöverskottet , tycks ge denna modell åtminstone lika goda stabili

tetsegenskaper som en prisrörelsehypotes som bygger på det imaginära 

efterfrågeöverskottet. 

Om Grossman har rätt överensstämmer de grundläggande resultaten inom 

denna forsknings1 inje såväl med resultaten inom den rena neoklassiska 

versionen av inflation och arbetslöshet, som med resultaten inom dess 

moderna variant, där explicit hänsyn tas till transaktionskostnader. 

En falsk prisvektor medför kortsiktigt en avvikelse från det walrasian 

ska jämviktsläget, men på lång sikt konvergerar ekonomin mot en wal

rasiansk jämvikt, där inflationstakten överensstämmer med penningmäng

dens relativa ökningstakt. Det ekonomiskt politiska problemet är att 

reglera penningmängden så att ekonomin uppnår den långsiktigt optimala 

inflationstakten. 

I detta perspektiv är Friedmans kända penningpolitiska regel högst mo

tiverad. Eftersom penningpolitiken långsiktigt saknar reala verkningar 

1. Se Leijonhufvud (1971) och (1972) samt Clower (1965) och (1967)• 

2. Grossman (I97^a). 

3. Veendorp (1975). 

4. Prisrörelsehypotesen innebär mera formellt att prisrörelserna på en 
marknad är en växande funktion av skillnaden mellan den effektiva 
efterfrågan och det effektiva utbudet och att prisrörelserna avstan 
nar när den effektiva efterfrågan överensstämmer med det effektiva 
utbudet. 
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kan man, i avsaknad av produktivitetsökningar, teoretiskt nå "first 

best" till en konstant prisnivå genom att hålla penningmängden kon

stant. Inom ramen för denna teorityp blir naturligtvis också samban

det mellan inflation och arbetslöshet som manifesteras i den s k 

Phi 11 ipskurvan en anomali.^ På lång sikt konvergerar arbetslösheten 

mot den naturliga nivån - noll eller positiv om hänsyn tas till trans

aktionskostnader - och inflationstakten kan väljas via penningpolitik. 

Ett huvudsyfte med denna studie är att kritiskt granska denna version 

av arbetslöshets- och inflationsproblematiken och försöka göra tro

ligt att marknadsekonomin inte nödvändigtvis besitter dessa ur ekono

misk politisk synvinkel mycket bekväma egenskaper. Skälen härtill kan 

vara flera och jag vill inledningsvis peka på några. För det första 

bygger både Barro-Grossman modellen och den rena neoklassiska model

len på den perfekta marknadsekonomin. Detta betyder att det indirekt 

förutsätts att de individuella subjekten inte själva kan påverka pris

bildningen. Det är uppenbart att denna abstraktion rimmar mycket illa 

med den ekonomiska verkligheten. Dessutom medför möjligheterna att 

byta i situationer där prisvektorn är falsk, som finns i bl a Barro-

Grossman modellen, i sig självt att efterfrågekurvan för t ex det en-

skilda företaget inte är horisontell. Det föreligger därför vissa möj

ligheter att påverka det egna priset. Monopol inslag på varumarknaderna 

behöver emellertid inte medföra att vare sig inflationsproblematiken 

eller möjligheterna att nå en acceptabel nivå på arbetslösheten för

svåras. Det är inte heller speciellt uppenbart hur monopol inslag på 

varumarknaderna leder till en stabil trade off mellan inflation och 

arbetslöshet. Däremot kan en i vissa avseenden imperfekt arbetsmark

nad skapa de antydda dåliga model 1 egenskaperna. 

1. För den ursprungliga artikeln se Phillips (1958). 

2. Jmf Arrow (1959)• 
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1,2 Framställningens disposition och innehåll 

I det andra kapitlet jämför jag egenskaperna hos en neoklassisk mo

dell som kompletteras med inflationsförväntningar med egenskaperna 

hos en modell ur den rika floran av modeller som finns inom den mo

derna neoklassiska versionen av inflation och arbetslöshet. Den mo

dell jag valt Mr Phelps^ partiella jämviktsmodell för arbetsmarknaden. 

Valet kan kritiseras. Phelps modell utgör en i många avseenden primi

tiv variant av de tankekonstruktioner man kan finna inom denna skola. 

Till de mera avancerade konstruktionerna hör t ex modeller av Mortensen 

och Siven. Phelps modell har emellertid framställningstekniska för

delar. Den är relativt enkel och har i princip samma grundläggande 

egenskaper som de mera komplicerade modellerna. 

Jag konstaterar att en dynamisk variant av den neoklassiska modellen 

medför vissa logiska problem, därför att den inte i strikt bemärkel

se tillåter att byte sker i ojämvikt. Det är oklart om man egentligen 

kan tala om andra relativpriser än de som skapar samtidig jämvikt på 

alla marknader. En stabilitetsundersökning av en neoklassisk modell 

bör kanske snarare uppfattas som en undersökning av marknadsadminis-

tratorns förutsättningar att finna den jämviktsskapande prisvektorn. 

Om man emellertid kan bortse från dessa problem och arbeta som om pri

serna verkligen följer en bana mot jämviktspriserna och att byte kan 

ske vid falska priser, utan att excess demand funktionernas egenskaper 

påverkas, har modellen många gemensamma drag med Phelps modell. Ett 

"konstant efterfrågetryck" innebär att modellerna asymptotiskt konver

gerar mot en makroekonomisk jämvikt i vilken inflationstakten kan varie 

ra, men arbetslösheten är alltid densamma och således oberoende av in-

1. Se Phelps (1970). 

2. Mortensen (1970) och Siven (1975). För en grundlig översikt av model 
1er inom denna skola hänvisas läsaren till Siven (1975) kapitel 2. 

3. Det finns situationer där denna tatonnementprocess kan vara en god 
beskrivning av prisbildningen. Om tex varorna inte är lagringsbara 
och subjektens i n i t i e 1 la innehav i en given tidsperiod är oberoende 
av transaktionerna som genomförts i tidigare perioder kan man tänka 
sig att ett slutgiltigt varaktighetstillstånd är oberoende av när 
bytet genomförs. 
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f1 at ionstakten. I den neoklassiska modellen är den noll och i Phelps 

partiella jämviktsmodell är den positiv. Skillnaden kan förefalla 

stor, men självklart var neoklassi kerna - t ex Pigou och Beveridge -

klart medvetna om att man i praktiken måste räkna med en positiv ar

betslöshet av friktionskaraktär. 

Jag undersöker vidare Phelpsmodellens beteende över konjunkturcykeln. 

Genom att låta antalet vakanser i ekonomin variera cykliskt genereras 

cykliska rörelser i lönestegringstakt och arbetslöshet. Dessa loopar 

är medursloopar och ger modellen ett visst empiriskt stöd eftersom 

man under den sista tioårsperioden kunnat konstatera just sådana rörel

ser. Som Grossman visat och som jag visar inom ramen för Phelps mo

dell, är det inte modellen i sig som med nödvändighet genererar dessa 

rörelser. Loopens riktning hänger snarare på den hastighet med vilken 

inflationsförväntningarna anpassas till den faktiska löneutvecklingen. 

I kapitel tre behandlas den keynesianska versionen av teorin för ar

betslöshet och inflation och den neokeynesianska versionen för arbets

löshet. Jag går igenom vad Leijonhufvud kallat den ortodoxa Keynes-

tolkningen och klarlägger under vilka omständigheter ofrivillig arbets

löshet kan bli ett bestående fenomen inom ramen för en real Keynesmo-

del1. Vidare behandlas Hansens^ version av den s k gapanalysen. Jag 

visar att om man kompletterar Hansens överbestämda modell med real ba

lanser så elimineras gapen på varumarknaden och arbetsmarknaden om pen

ningmängden hålls konstant. På en väsentlig punkt skiljer sig den komp

letterade modellen från den i andra kapitlet behandlade neoklassiska 

modellen. Penningpolitiken har reala verkningar. En expansion av pen

ningsmängden påverkar både realbalanserna och reallönen i varaktig-

hetst i 11 ståndet. 

Därefter övergår jag till att redogöra för den neokeynesianska utveck

lingslinje som initieras av Clower. Jag redovisar de olika stegen i 

utvecklingen mot Barro-Grossmans version av bytet vid falsk prisvektor. 

1. Hansen (1951). 
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Den formella skillnaden mellan effektiva och imaginära efterfrage-

och utbudsfunktioner utreds och jag definierar vad som avses med en 

"jämvikt" och indikerar hur en "jämvikt" kan uppkomma genom en tâton-

nementprocess i kvantiteter. Kapitlet avslutas med en formell härled

ning av beteendeekvationerna i Barro-Grossman modellen. 

I kapitel fyra behandlas beteendeekvationernas formella egenskaper. 

Genom att utnyttja val hand 1 ingsteori för ett enskilt subjekt härleder 

jag beteendeekvationernas egenskaper vid jämvikt samt i situationer 

när byte sker vid en falsk prisvektor och hushållet därför upplever 

kvantitativa restriktioner. Eftersom de empiriskt meningsfulla teore-

men inom konsumtionsteorin är få, och jag behöver tecken på beteende

ekvationernas part i al der i vätor i senare dynamiska analyser, antar jag 

att konsumtionsvaran, fritid och flödesefterfrågan efter real kassa 

är substitut och superiora varor. Partialderivatornas tecken vid jäm

vikt kan då anges. Genom att utnyttja resultat ur ransoner ingsteor!n 

kan också tecken på beteendeekvationernas egenskaper vid byte till 

falska priser bestämmas. 

Kapitlet innehåller också formella härledningar av den s k efterfrå-

gemu11 ip1 i ka torn och utbudsmu11iplikatorn. Därutöver klarlägger jag 

vilka marknadssituationer som blir tänkbara om bytet sker inom ramen 

för Barro-Grossman modellen. Det visar sig att det finns tre typiska 

situationer: Ett allmänt utbudsöverskott (effektivt utbudsöverskott 

på både varumarknaden och arbetsmarknaden), ett allmänt efterfrågeöver

skott (effektivt efterfrågeöverskott på både varumarknaden och arbets

marknaden) och en situation med ett effektivt efterfrågeöverskott på 

varumarknaden och ett effektivt utbudsöverskott på arbetsmarknaden. 

I kapitel fem inför jag prisrörelser i Barro-Grossman modellen. Kapit

let inleds med en analys av vad Leijonhufvud menar med effektiva efter-

frågemisslyckanden och jag refererar också Grossmans kritik av den 

1eijonhufvudska versionen. Leijonhufvud menar att ekonomin i en lokal 

omgivning av den prisvektor som leder till full sysselsättning har goda 

stabilitetsegenskaper. Små avvikelser leder ofelbart till att ekonomin 
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återvänder till det ursprungliga jämviktsläget, medan stora avvikel

ser från jämviktsläget medför att ekonomin t ex kan hamna i en be

stående undersysselsättningsjämvikt. Grossman delar inte Leijonhufvuds 

uppfattning på denna punkt. Han menar att även stora prisrörelser bör 

påverka prisvektorn på ett sådant sätt att det nya varaktighetstill

ståndet innebär full sysselsättning. 

Jag undersöker de lokala stabilitetsegenskaperna hos Barro-Grossman 

modellen och finner, givet de teckenegenskaper som härletts i kapitel 

fyra, att modellen kan vara instabil under den effektiva excess demand 

hypotesen trots att den är lokalt asymptotiskt stabil under den tra

ditionella excess demand hypotesen. Detta är ett partiellt motbevis av 

en hypotes som framkastats av Veendorp. 

Resultatet visar också att det inte nödvändigtvis behövs stora stör

ningar för att déstabilisera ekonomin, vilket är en av Leijonhufvuds 

poänger. Orsaken till instabiliteten kan lokaliseras till att hushål

let vid ett allmänt efterfrågeöverskott inskränker sitt utbud av ai— 

betskraft. En varuprishöjning tenderar att sänka efterfrågan efter 

varan, men sänker också reallönen. Detta sänker utbudet av arbetskraft 

och indirekt utbudet av varan. Instabiliteten uppkommer när prishöj

ningen minskar efterfrågan mindre än minskningen av utbudet. Orsaken 

kan därför upplevas som artificiell i varje fall i ett mera långsiktigt 

perspekt i v. 

Bortser man från möjligheterna av ett instabilt uppträdande hos model

len får den i stort samma egenskaper som den neoklassiska modellen. 

Skillnaden ligger på det formella planet. Genom att bytet sker i ett 

slags tvåtidssystem - blixtsnabba kvantitetsanpassningar och långsam

mare prisjusteringar - blir det inga logiska problem involverade i att 

bytet sker till falska priser. 

Kapitlet avslutas med en diskussion av rimligheten hos prisrörelsehy

potesen. Frågeställningen är huruvida de effektiva efterfråge- och ut

budsfunktionerna verkligen utgör de relevanta marknadssignalerna. Dis
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kussionen mynnar ut i att man såväl på arbetsmarknaden som varumark

naden kan tänka sig alternativa prisrörelsehypoteser. 

I kapitel sex införs en lönebildningsmekanism som jag kallar reallö-

nemotståndshypotesen. Denna innebär att löneinflationen växer när 

prisinflationen överstiger löneinflationen och faller när motsatsen 

är fallet. Tanken är att der\ bestämningsfaktor som har den största 

genomslagskraften i lönebildningen är den faktiska reallöneutveckling

en. Om reallönen försämras lyckas arbetstagarna bromsa den takt i vil

ken reallöneförsämringen sker och om reallönen förbättras så lyckas 

arbetsgivarna bromsa den takt i vilken förbättringen sker. Hypotesen 

innebär att om pr i s inflationen är konstant så kommer löneinflationen 

att successivt anpassa sig till pr i s inflationen. På varumarknaden an

tar jag att prisbildningen sker via en modifierad effektiv excess de

mand hypotes. Modifieringen innebär att jag kompletterar den effektiva 

excess demand hypotesen med en "mark-up" term som utgöres av hela 

lönestegringstakten. Tanken på detta är att prisutvecklingen i en viss 

utsträckning är kostnadsbestämd. Att jag låter företaget övervältra 

hela lönestegringstakten beror på rent praktiska skäl. Model 1 egenska

perna är i princip oberoende av storleken på den andel av löneinfla

tionen som övervältras. 

Lönebildningshypotesen medför att modellen i statisk mening blir över

bestämd. Det är inte möjligt att bestämma reallönens och realbalanser-

nas värde i varaktighetstillståndet. Det visar sig emellertid att mo

dellen är stabil och att den därför konvergerar mot ett varaktighets-

tillstånd. Detta blir beroende på startpunkten och man kan då fråga 

sig huruvida man med hjälp av penningpolitik kan styra modellen mot ett 

walrasianskt jämviktsläge där inflationstakten är noll. Genom det be

roende som föreligger mellan reallöneutvecklingen och löneutveckling

en visar detta sig vara omöjligt. Det går att hitta en penningpolitik 

som på ändlig tid för systemet till den walrasianska jämvikten, men 

inflationstakten går inte att kontrollera. 
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Kapitlet innehåller också en fördjupning av analysen av reallönemot-

ståndsmodellen vid snabba kvantitetsanpassningar. Genom att undersöka 

hur varaktighetstillståndet beror av startpunkten och den förda pen

ningspolitiken kan jag göra troligt att det föreligger ett långsiktigt 

samband mellan inflationstakt och arbetslöshet. Litet oprecist uttryckt 

gäller för startpunkter där det föreligger ofrivillig arbetslöshet att 

j u  m e r a  e x p a n s i v  p e n n i n g p o l i t i k e n  ä r ,  d e s t o  l ä g r e  b l i r  d e n  o f r i v i l l i g a  

arbetslösheten i varaktighetstillståndet. Med andra ord, en lägre ar

betslöshet kan köpas till priset av en högre inflationstakt. Vidare 

gäller att ju högre reallönen och löneinflationen är i startpunkten, 

desto högre blir arbetslösheten i varaktighetstillståndet. Det går 

dessutom att visa att varaktighetstillståndet är oberoende av värdet 

på realbalanserna i startpunkten. 

För banor som startar vid priskonstellationer som innebär ett allmänt 

efterfrågeöverskott verkar penningpolitiken på motsatt sätt. Varaktig

hetstillstånden i denna region innebär alltid full eller överfull sys

s e l s ä t t n i n g ,  m e n  d e  s k i l j e r  s i g  å t  i s å  m o t t o  a t t  d e  l i g g e r  p å  o l i k a  

"avstånd" från "first best". Det går att visa att ju mindre expansiv 

penningpolitiken är, desto närmare first best ligger varaktighetstill

ståndet. Det gäller dessutom att ju högre reallönen och löneinfla

tionen är desto närmare first best ligger varaktighetstillståndet. 

Dessa resultat är inte helt oberoende av den andel av lönehöjningen 

som övervältras. Varaktighetstillståndets beroende av realbalanser 

och reallön i startpunkten förblir påverkat av att endast en andel 

av löneinflationen övervältras, medan beroendet av penningpolitiken 

blir mera diffust. Det är fullt möjligt att det förhållandet att inte 

hela löneökningen övervältras medför att sambandet mellan inflations

t a k t  o c h  l ö n e i n f l a t i o n  i  v a r a k t i g h e t s t i l l s t å n d e t  h e l t  e l l e r  d e l v i s  

blir det omvända, dvs att en expansiv penningpolitik kan förvärra 

arbets lösheten i va rakt i ghetst i 11 ståndet. 

Analyserna som genomförs i kapitel tre-sex bygger på att kvant i tetsan

passningarna är blixtsnabba och att bytet därför inte sker förrän sub-
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jekten upplever att de kvantiteter som byts maximerar vinst och nytta, 

givet alla de restriktioner de upplever. I kapitel sju introduceras 

något som jag kallar långsamma kvantitetsanpassningar. Dessa innebär 

att kvantiteter byts och att priserna ändras, utan att mu 11 i p1 ikator-

effekterna i kvantiteter har skapat den ovan nämnda individuella kon

sistensen. Därutöver inför jag också en formellt sett något annor

lunda prisrörelsehypotes. Jag,tänker mig att företagen själva sätter 

priserna och att de kan göra detta genom att byte i ojämvikt ger fö

retagen en endogen monopolställning. Det är relationerna mellan vad 

företaget upplever att det kan sälja och vad företaget effektivt bju

der ut som bestämmer i vilken riktning och i vilken takt som företaget 

ändrar priset. Prisbildningsmekanismen innehåller heller inte någon 

term som innebär att lönestegringstakten helt eller delvis övervältras. 

Däremot bibehålies reallönemotståndshypotesen. Modellegenskaperna 

blir delvis annorlunda. För det första erhåller man varaktighetstill

stånd som inte behöver innebära att den effektiva efterfrågan överens

stämmer med det effektiva utbudet. Detta skulle kunna tolkas som att 

gapet på varumarknaden kvarstår i analogi med Hansens inflationsmodell. 

Denna tolkning ar emellertid inte helt lyckad eftersom företaget pro

ducerar precis den varuvolym som efterfrågas. Huvudorsaken till "gapen" 

är att jag har övergivit den rena auktionsmarknadsversionen när det 

gäller prisbildningen och att hela lönehöjningen inte längre till ful

lo övervältras. 

För det andra innebär långsamma kvantitetsanpassningar att multiplika-

toreffekterna i viss mening elimineras. Prisändringarna sker innan 

subjekten upplever att de kvantiteter som byts maximerar nyttan respek

tive vinsten, givet de restriktioner som de upplever. Detta innebär, i 

den mån mu 11iplikatoreffekterna verkar i destabi1iserande riktning, 

att en eventuell undersysselsättning kan mildras vid långsamma kvanti

tetsanpassningar. 
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Kapitel sju avslutas med en provokativ ansats som ifrågasätter pen

ningspolitikens verkningskraft. Ansatsen innebär i princip att pen

ningmängden endogen i seras. Tanken är att penningväsendet självt "till

handahåller" den nödvändiga mängden bytesmedel. Resultatet av analy

sen är att man kan förvänta en asymptotisk inflationstakt som över

ensstämmer med penningmängdens relativa tillväxttakt, dvs samma re

sultat som genereras av alla andra modeller i studien. Det förelig

ger emellertid en väsentlig skillnad. "Penningpolitiken" har inga kau-

sala verkningar och en empiriskt uppmätt stark korrelation mellan 

penningmängdens relativa tillväxttakt och inflationstakten betyder 

endast att ekonomin befinner sig i närheten av sin asymptotiska in

flationstakt. 

Kapitel åtta, som avslutar studien, innehåller en uppsummering av 

de erhållna resultaten. 
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KAPITEL 2. DEN NEOKLASSISKA OCH DEN MODERNA NEOKLASSISKA VERSIONEN 

AV INFLATION OCH ARBETSLÖSHET 

2.1 Syfte 

Avsikten med detta kapitel är att något schematiskt redogöra för den 

neoklassiska versionen av inflation och arbetslöshet. Kapitlet inleds 

med en analys av en allmän jämviktsmodell av walrasiansk typ. Den 

klassiska Wal rasmode 1 len har modifierats genom att Patinkins s k real-

balanseffekt integrerats i det reala systemet. Detta möjliggör en 

bestämning av prisnivån utan att utnyttja den s k bytesekvationen.^ 

Modellen består av en varumarknad, en arbetsmarknad och en penning

marknad. Prisrörelsehypoteserna bygger på att efterfrågeöverskottet 

(excess demand) på respektive marknad styr prisbildning och lönebild

ning. Excess demand hypotesen kompletteras med ett förväntningsstyrt 

prisbildningsantagande. Efter en analys av modellens egenskaper och 

efter att ha påvisat vissa inkonsistenser hos modellen av logisk natur 

övergår jag till att behandla lönebildning och arbetslöshet i en modell 

vars egenskaper jag anser vara representativa för den moderna neoklas-

sikt orienterade teorin för inflation och arbetslöshet. Denna modell, 
2 som formulerats av Phelps, är av partiell jämviktskaraktär och be

handlar arbetsmarknadens funktionssätt. Lönebildningen i denna modell 

sker genom att företagen själva sätter löner och priser. Lönesättnings-

förmågan beror på informationsimperfektioner som medför att det en

skilda företaget kan uppträda som en monopsonist på arbetsmarknaden. 

1. Walras (195*0 och Patinkin (1965). Ett av Patinkins stora bidrag 
till ekonomisk teori anses vara att han eliminerade den s k di ko
tomin ur Walras jämviktssystem. I den klassiska Walrasmodellen be 
stäms alla relativpriser. För att bestämma den absoluta prisnivån 
krävs en från det reala systemet fristående ekvation, bytesekva
tionen. Detta medför också att det reala systemet påverkar det 
monetära systemet, medan det monetära systemet inte påverkar det 
reala systemet. Härav beteckningen dikotomi. 

2. Phelps (1970). 
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Inom ramen för denna modell analyserar jag vad som krävs för att mo

dellen skall konvergera mot ett varaktighetstillstånd och varaktig

hetstillståndets egenskaper jämförs med motsvarande egenskaper i den 

rena neoklassiska modellen. Efter att ha påvisat skillnader och gemen

samma drag hos modellerna övergår jag till att analysera den partiella 

jämviktsmodellens egenskaper över konjunkturcykeln. Jag påvisar sam

variationen mellan löneinflation och arbetslöshet och vilket konjunk

turförlopp som krävs för att lönerörelserna skall ha en övre gräns. 

2.2 En neoklassisk modell med inflationsförväntningar 

Den neoklassiska teorin bygger på att de enskilda ekonomiska subjek

ten inte själva kan påverka de priser till vilka bytet sker. Hushål

lens och företagens beslutsproblem reduceras därför till ett problem 

att till givna priser välja de transaktioner de önskar genomföra. 

Inom ramen för en modell med en varumarknad, en arbetsmarknad och en 

penningmarknad består hushållets beslutsproblem av att - givet 

priset på varan, lönen och den reala penningmängd det initiellt 

håller - bestämma den varumängd det vill köpa, den arbetskraft det 

vill sälja och sin nettoefterfrågan efter real kassa. Dessa valhand

lingar blir inom ramen för ett optimeringsproblem, där en nyttofunk

tion maximeras under en budgetrestriktion, funktioner av reallönen 

och realbalanserna. ̂ Formellt kan detta skrivas 

d d/ X y = y (co,m) 

xS = xs(w,m) (2:1) 

d d / \ m = m (co,m) 

1. För en formell härledning hänvisas läsaren till kapitel 3 och k. 
Efterfrågefunktionerna kan skrivas som funktioner av w,m därför 
att de kan visas vara homogena av grad noll i p, w, M. 
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där 

W  
co = — = rea 1 lönen 

P 

H m = — = i n i t ia 1 i nnehavet av realbalanser 
P 

w = nomi na 1 lönen , , 

p = prisnivån 

M = penningmängden 

= efterfrågan efter konsumtionsvaran 

x s  = utbudet av arbetskraft 

m 1^ = — — = nettoefterfrågan efter real kassa 
P P 

Företagets beslutsproblem består i att - givet sin teknologi, som 

antas bestå av en produktionsfunktion där arbetskraft utgör den enda 

rörliga produktionsfaktorn - maximera sin vinst. Vinstmaximeringen ger 

upphov till beteendeekvationerna 

y s  = y s(w) 

(2:2) 
d d / X 

X = X (ix>) 

där 

y S  = utbudet av arbetskraft 

x d  = efterfrågan efter arbetskraft 

Med andra ord, utbudet av varan liksom efterfrågan efter arbetskraft 

blir funktioner av reallönen.^ 

1. För en formell härledning se kapitel 3. 
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Inom den neoklassiska pristeorin tänker man sig att priset på en mark

nad styrs av skillnaden mellan den efterfrågade kvantiteten och den 

utbjudna kvantiteten. Om den efterfrågade kvantiteten överstiger den 

utbjudna kvantiteten stiger priset och om motsatsen är fallet så fal

ler priset. Denna s k excess demand hypotes för prisrörelser härstammar 

från Walras^ och förutom att den grundar sig på rent teoretiska över

väganden om i vilken riktning jämviktspriset är beläget, föreligger 

onekligen empiriska belägg för att bristsituationer föder prishöjning

ar. 

Om jag antar att antalet hushåll och företag är stort samt att före

tagen och hushållen är lika inom respektive kategori kan jag behandla 

aggregaten i model 1 ekonom in med hjälp av ett typiskt hushåll och ett 

typiskt företag. Excess demand hypotesen för prisrörelser kan då inom 

modellens ram sammanfattas med differentialekvationerna 

£ = H(yd - ys) H(0) =0 p = & 

H1 > 0 (2:3) 

- = G(xd - xs) G(0) =0 w = ~ 
w dt 

G j > 0 

Ekvationerna innebär att den relativa prisstegringstakten och den 

relativa lönestegringstakten är växande funktioner av efterfrågeöver

skottet på respektive marknad och att prisrörelserna avstannar om och 
o 2 endast om efterfrågan är lika stor som utbudet. Jag skall här till

föra excess demand hypotesen ett additivt element som består av de 

genomsnittliga inflationsförväntningarna i ekonomin. Huvudorsaken här

till är att jag vill "underlätta" en senare jämförelse med Phelps mo

dell, där inflationsförväntningar ingår som en central beståndsdel. 

1. Walras (195^). 

2. Hypotesen finns t ex preciserad hos Samuelson (19^7). 
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Att förväntningar och inflationsförväntningar hos företag och hushåll 

har betydelse för prisbildningen är en gammal tanke. Man kan t ex pe

ka på den centrala roll som förväntningar spelar inom den s k Stock

holmsskolan som växer fram under 1930-talet.^ I mitten av 1950-talet 

publicerar Cagan en artikel som bl a innehåller en hypotes om hur in

flationsförväntningarna bildas - den adaptiva förväntningshypotesen 
2 - och han tillför därmed ett; nytt element i pristeorin. Om jag till 

ekvationerna (2:3) lägger de genomsnittliga inflationsförväntningarna 

i ekonomin kan ekvationerna (2:3) skrivas 

D  d s  p = H(y - y ) + e e = de genomsnittliga inflations

förväntningarna (2:3a) 

w r t d s\ , — = G(x - X  J + e 
W  

Ekvationerna kan uppfattas som att prisstegringar uppkommer av två 

anledningar. Den ena anledningen är att det efterfrågas mer av varan 

än det bjuds ut och den andra anledningen är att de prissättande sub

jekten helt enkelt förväntar sig att priserna skall stiga. Dessa för

väntningar bildas på grundval av den historiska prisutvecklingen och 

styrlagen är den s k adaptiva förväntningshypotesen som formellt kan 

uttryckas med hjälp av differentialekvationen 

è = a(£ - e) a = konstant större än noll (2:*0 

. _ de 
6 dt 

1. Se t ex Myrdal (1939). 

2. Cagan (1956). 

3. I den mån inflationsförväntningar ingår i modellen bör beteende
ekvationerna modifieras och explicit innehålla inflationsförvänt
ningar. Speciellt gäller detta hushållet eftersom det förväntade 
värdet av realkassorna beror på inflationsförväntningarna. Efter
som detta huvudsakligen påverkar banan mot varaktighetstillståndet 
och inte egenskaperna hos varaktighetstillståndet har jag avstått 
fran att införa inflationsförväntningar i beteendeekvationerna. 
För modeller med de senare egenskaperna se Barro och Grossman (1976) 
och Siven (1976a) och (1976b). 
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Ekvation (2:k) innebär att inflationsförväntningarna växer (faller) 

om pr i sînf1 ationen överstiger (understiger) de för tillfället rådan

de inflationsförväntningarna. Reallöneutvecklingen i modellekonom in 

är bestämd av det formella sambandet 

ü) pw - wp , p w p (2;5) 

0) 2 w w p 
P 

Real balansernas utveckling över tiden är bestämd av ekvationen 

(2:6) m 2 M p 
P 

M där y = pj- är den procentuella ändringen i utbudet av pengar, dvs en 

parameter som i princip är möjlig att reglera via penningpolitik. 

Efter successiva substitutioner erhålles följande system av differen

tialekvationer som bestämmer utvecklingen över tiden för variablerna 

o), m och e^ 

— = G (x (w) - X (to,m) ) - H (y (w,m) - y (w)) 

^ = y - H(yd(o),m) - ys(w)) - e (2:7) 

è = aH(yd(üJ,m) - ys(w)) co, m > 0 

Detta system har ett varaktighetstillstånd (steady state) för (co*, m*, 

e*)omd) = m = è = 0, dvs om 

a) o)*tG(xC'(to*) - xs(co*,m*)) - H(yd(w*,m*) - yS(to*))] = 0 

b) m*[y - H(yd (co*,m*) - yS(co*)) - e*] = 0 

c) aH(yd(oo*,m*) - ys(co*)) = 0 

1. Denna modell har tidigare analyserats i Löfgren (1975)-
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Villkoret c) betyder att e* = -j^, dvs att inflationsförväntningarna 

överensstämmer med den faktiska pr i s inf1 ationen. Eftersom funktionen 

H har egenskaperna H(0) = 0 och > 0 kan villkoret vara uppfyllt 

om och endast om efterfrågan efter varan överensstämmer med utbudet 

av varan. Med andra ord, om och endast om varumarknaden befinner sig 

i jämvikt. 

Villkoren c) och b) sammantagna innebär att y = , dvs att penning

mängdens relativa ökningstakt överensstämmer med prîs inflationen. 

Villkoren a) och c) tillsammans med egenskaperna hos funktionen G 

innebär att arbetsmarknaden är i jämvikt, dvs efterfrågan efter ar

betskraft är lika stor som utbudet av arbetskraft. Dessutom gäller 

det att — = . w p 

Tar man därutöver hänsyn till ekonomins aggregerade budgetekvation, 

den s k Wal ras lag\ följer av jämvikten på varumarknaden och arbets

marknaden att även penningmarknaden är i jämvikt (md = 0). Modellens 

varaktighetstillstånd överensstämmer alltså med ett walrasianskt jäm

viktläge. Trots en positiv eller negativ pr isstegringstakt föreligger 

inga skäl för de enskilda subjekten att ändra sina va 1 hand 1 ingar. 

Orsaken härtill är att alla relativpriser förblir konstanta. Det fö

religger inte heller någon ofrivillig arbetslöshet, eftersom den ut

bjudna mängden arbetskraft precis överensstämmer med den efterfrågade 

mängden. 

1. Wal ras lag innebär att summan av värdet av efterfrågeöverskotten på 
alla marknader, inklusive penningmarknaden, är identiskt lika med 
noll i priserna. I föreliggande modell maximerar hushållet sin nytta 
givet budgetrestriktionen 

n + wxs - pyd - (Md - M) = 0 

där II = pyS - wxd ä r företagets vinst. 

Substitution för II i budgetrestriktionen ger 

p(yd - yS) + w(xd - xS) + Md - M s 0 

Om yd = ys och xd = xs följer att Md - M = 0. 
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Uppnåendet av ett varaktighetstillstånd förutsätter att modellen är 

stabil^ och en stabilitetsundersökning förutsätter att man preciserar 

egenskaperna hos hushållens och företagens beteendeekvationer. Om 

man antar att konsumtionsvaran, fritid och flödesefterfrågan efter 

real kassa är substitut och s k superiora varor kan egenskaperna hos 
. 2 hushållets beteendeekvationer anges. Det gäller då att 

d d / « y = y (to,m) 
+ + 

xS = xS(co,m) 
+ -

3 där tecknen under argumenten anger den partiella derivatans tecken. 

En reallönehöjning ökar alltså både efterfrågan efter varan och utbu

det av arbetskraft. Vidare gäller det att en ökning av ini tialinneha-

vet av realbalanser ökar efterfrågan efter varan och minskar utbudet 

av arbetskraft. Företagets beteendeekvationer kan visas ha egenskaperna 

S  S  /  \  y = y (ca) 

d d / \ 
X = X (co) 

dvs en reallönehöjning sänker såväl utbudet av varan som efterfrågan 

efter arbetskraft. 

1. För stabilitetsbegrepp och stabilitetssatser se appendix 1. 

2. För definitioner av substitut och superiora varor se t ex Henderson 
S Quandt (1958), kapitel 2. 
För en formell härledning se kapitel k nedan. 

3. Tecknet på x^ gäller förutsatt att inkomsteffekten domineras av 

subst i tut i onseffekten. 
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Jag antar nu att dessa egenskaper hos beteendeekvationerna räcker 

för att säkra modeliens stabilitet och frågar mig vad som inträffar 

om den penningpolitiska parametern y utnyttjas för att sänka infla

tionstakten i varakt i ghetst i 11 ståndet.^ En sänkning av y innebär att 

realvärdet av hushållets kassahållning faller. Detta medför att utbu

det av arbetskraft ökar samtidigt som efterfrågan efter konsumtions

varan minskar. Momentant kan man betrakta reallönen som konstant och 

detta medför att företagets efterfrågan efter arbetskraft och utbud 

av varan är oförändrat. Det uppstår därför ett utbudsöverskott på 

både arbetsmarknaden och varumarknaden. Utbudsöverskottet på arbets

marknaden innebär att det föreligger ofrivillig arbetslöshet, men 

eftersom modellen är stabil kommer ett bibehållet värde på y att åter

föra modellen till ett nytt varaktighetstillstånd. Den enda skillnaden 

mellan de två varaktighetstillstånden är att inflationstakten är lägre 

i det senare tillståndet. Alla reala verkningar briljerar med sin från

varo. 

Modellen är således sjä1vreg1 erande i den meningen att alla marknader 

långsiktigt klareras utan ekonomisk-politiska ingrepp. Penningmängdens 

relativa tillväxttakt bestämmer inflationstakten i varaktighetstill

ståndet och i den mån utbudet av pengar kan kontrolleras så kan in

flationstakten långsiktigt elimineras, utan att det uppkommer ofrivil

lig arbetslöshet. Däremot kan den dynamiska processen mot en lägre 

inflationstakt vara otillfredsställande ur ekonomisk-politisk synpunkt. 

Det enda sättet på vilket inflationstakten kan nedbringas är en sänk

ning av y och kortsiktigt innebär detta att det uppkommer ett utbuds

överskott på arbetsmarknaden, vilket är likvärdigt med ofrivillig ar-
2 betslöshet. 

1. En formell stabilitetsundersökning avslöjar att de angivna egen
skaperna hos beteendeekvationerna inte är tillräckliga för att 
säkerställa lokal stabilitet. Se appendix 2. 

2. Även om Milton Friedman kan ha en hel del kritiska synpunkter på 
den enkla modellkonstruktionen är det ofrånkomligt att modellegen
skaperna i stort överensstämmer med egenskaperna hos Friedmans tan
kekonstruktioner. För en relativt lättillgänglig och välskriven 
framstäl1ning av Friedmans penningpolitiska tankar se Friedman (1968). 
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Det är emellertid vissa logiska problem förenade med denna typ av 

teori. För det första förutsätter hushållens och företagens beteen

deekvationer att de efterfrågade och utbjudna kvantiteterna kan om

sättas på marknaden. Detta är fallet om och endast om excess demand 

på alla marknader är lika med noll, dvs att model 1 ekonom in befinner 

sig i allmän jämvikt. Det skisserade samordningsproblemet löste Walras 

genom att införa den fiktive marknadsadministratorn som före något 

faktiskt byte äger rum samordnar hushållens och företagens beteende 

via tâtonnementprocessen. 

En tatonnementprocess innebär allmänt att marknadsadministratorn 

tillämpar följande regler 

a) Om p(t) är en prisvektor vid tidpunkten t, så ändras denna pris

vektor om och endast om p(t) inte är en jämviktsprisvektor. 

b) De ekonomiska subjekten tillåts byta om och endast om p(t) är jäm-

vi ktspr i svektorn. 

Det regelsystem av excess demand typ som beskrivs av differentialek

vationerna (2:3) är det vanligaste sättet att precisera marknadsad-

ministratorns sökande efter den jämviktsskapande prisvektorn^ och 

bytet genomförs alltså i strikt bemärkelse först när H(0) = G(0) = 0. 

Den neoklassiska versionen av bytet innebär således i strikt bemärkel

se att excess demand alltid är lika med noll. Detta utesluter inte 

fortlöpande prishöjningar - man kan tänka sig att den nominella kas

san, pris- och lönenivån ändras i samma takt - men det utesluter excess 

demand betingade prisrörelser. Teorin bygger emellertid på marknadsfor

men fullständig konkurrens, vilket bl a innebär att varken hushåll el

ler företag kan påverka priserna. En relevant fråga är då vem eller 

vilka som svarar för de fortlöpande prishöjningarna vid den makroeko-

nomiska jämvikten. 

1. Se t ex Samuelson (19^7) och Arrow & Hahn (1971). 
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Om man eliminerar den fiktive marknadsadministratorn uppstår andra 

problem med excess demand hypotesen. Byte vid falska priser - excess 

demand skilt ifrån noll - medför som antytts ovan att excess demand 

funktionerna ej längre med nödvändighet blir relevanta som marknads-
1 2 signaler. Vidare gäller, vilket påpekats av Arrow , att antagandet 

om fullständig konkurrens ej längre kan bibehållas. Upplever t ex 

det enskilda företaget att efterfrågan överstiger utbudet kan det, 

utan att förlora kunder, höja sitt pris. Slutligen måste man konsta

tera att denna version av ekonomins funktionssätt ej förmår att för

klara bestående arbetslöshet och inte heller det väl kartlagda, men 

ifrågasatta, långsiktiga sambandet mellan inflation och arbetslöshet 

(Phi 11 i pskurvan). 

2.3 Phelpsansatsen och den naturliga arbetslösheten 

3 Phelpsmodellen , som jag valt som en representant för den moder

na neoklassiska skolans syn på sambandet mellan inflation och arbets

löshet, bygger på det enskilda företagets lönesättningsförmåga. Den

na förmåga uppkommer genom att såväl arbetstagare som arbetsgivare 

har en ofullständig överblick över löneläget i ekonomin. Huvudvikten 

är lagd på ett antagande om att lönen är det enskilda företagets vikti

gaste rekryter ingsinstrument. Företaget sätter sin lön i förhållande 

till den genomsnittliga lön det förväntar skall råda på marknaden fram 

till nästa lönesättningsti 11 fä 1 le. Differensen mellan företagets lön 

och den genomsnittliga lönen är bestämd bl a av det antal vakanser som 

finns i det enskilda företaget. Dessa beror på hur många företaget vill 

1. Detta får jag anledning att återkomma till i kapitel 3 och följande. 
Det bör emellertid noteras att det finns ekonomiska system där en 
tâtonnementprocess av excess demand typ kan vara en god beskrivning 
av prisbildningsprocessen. Denna ekonomi bör vara så beskaffad att 
varorna är icke lagringsbara och att subjektens tillgångar vid var
je tidpunkt är oberoende av de genomförda transaktionerna. (Arrows 
Hahn, 1971, s 265). Dessa villkor är näppeligen uppfyllda i en pen-
n i ngekonomi. 

2. Arrow (1959). 

3. Phelps (1970). 
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anställa till den rådande lönen minus de som redan är sysselsatta 

inom företaget. En ökning av antalet vakanser inom företaget föranle

der företaget att höja sin lön i förhållande till marknadsgenomsnit

tet. Detta för att påskynda rekrytering och undvika att redan anställ

da säger upp sig. Rekryteringstakten höjs genom att Phelps antar att 

antalet anställningar (accepterade lönebud) är en växande funktion av 

lönens höjd. 

Det aggregerade antalet vakanser i förhållande till utbudet av arbets

kraft påverkas enligt Phelps lönesättning huvudsakligen genom uppsäg

ningsbenägenheten. Ett högre relativt vakanstal leder till att arbets

tagarnas förväntade söktider sjunker och till att deras benägenhet att 

byta arbete eller investera i arbetssökande stiger. För att motverka 

den av högre relativt vakanstal höjda uppsägningsbenägenheten tenderar 

företaget därför att höja lönen. 

Den relativa arbetslösheten är en annan bestämningsfaktor för företa

gets lönesättningsbeteende. En ökning av den relativa arbetslösheten 

innebär att företaget till en given lön kan erhålla en snabbare rekry

tering. Företaget erhåller flera arbetssökande per tidsenhet. Detta 

betyder å ena sidan att företaget kan erhålla samma rekryterÎngstakt 

vid en lägre lön, men å andra sidan att avkastningen av en högre löne

differential mätt i rekryter ingstakt stiger. Vilket alternativ som är 

lönsammast för företaget är a priori svårt att avgöra. Phelps antar 

dock att företaget reagerar på de ändrade arbetsmarknadsförhållandena 

genom att minska sin lön i förhållande till marknadsgenomsnittet. Ge

nom att anta att företagen är relativt lika kan Phelps genom aggrege

ring sluta sig till att den lön som företagen vill hålla i förhållande 

till marknadens genomsnitt beror av det relativa vakanstalet och det 

relativa arbetslöshetstalet i ekonomin. Men om alla företag försöker 

höja sin lön i förhållande till marknadens genomsnittslön kommer en

d a s t  m a r k n a d e n s  g e n o m s n i t t s l ö n  a t t  s t i g a  o c h  o m  l ö n e s ä t t n i n g e n  i s k i l 

da företag sker med jämna mellanrum och antalet företag är stort kan 

den relativa löneökningen approximeras med hjälp av differenti a 1ekva-

t i onen 
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^ = ßm(u,v) = f(u,v) 
w 

(2:8) 

f > O v 

där 

u = - jj = den relativa arbetslösheten 

v = = det. relativa vakanstalet 

Denna ekvation bygger på att det enskilda företaget inte tar hänsyn 

till att andra företag höjer sina löner. Ett företag som, givet det eg

na vakanstalet, den relativa arbetslösheten, det relativa vakanstalet 

o c h  a l l a  a n d r a  f ö r e t a g s  l ö n e r ,  v i l l  b i b e h å l l a  s i n  l ö n e d i f f e r e n t i a l  t i l l  

marknadsgenomsnittet är i jämvikt i en viss mening. Men om företaget 

förväntar att lönerna och priserna i genomsnitt kommer att stiga med 5 

p r o c e n t  u n d e r  l ö n e k o n t r a k t s p e r i o d e n  k o m m e r  o c k s å  f ö r e t a g e t  a t t  v i l j a  

höja sina löner och priser med 5 procent. Detta lämnar företagets reala 

position oförändrad, samtidigt som företaget bevarar sin konkurrenskraft 

på arbetsmarknaden. 

Om företaget i frånvaro av lönestegringar annorstädes önskade höja sin 

lönenivå med 2 procent under kontraktsperioden skulle det således om 

det förväntade en löneinflation på 5 procent vill höja lönen med 7 

procent. Lönerörelseekvationen (2:8) måste därför kompletteras med en 

additiv term som utgör den förväntade genomsnittliga lönestegringstakten. 

— = f (u, v) + e 
w 

(2:9) 

där e = den genomsnittliga förväntade lönestegringstakten 

För att beskriva vad som händer på arbetsmarknaden formulerar Phelps 

en differentialekvation som anger antalet nyanställda per tidsenhet N. 
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Han antar att N beror på antalet arbetslösa, antalet vakanser och ut

budet av arbetskraft L, där L = N + U. 

N = Z(U, V, L) (2:10) 

Funktionen Z antas vara homogen av grad ett och homogen i tet santagan

det medför att han kan skriva 

z = £ = z(u,v) (2:11) 

Han utvecklar också en till synes övertygande argumentation för att 

funktionens part i a 1 der i vätor är positiva, dvs att z > 0 och z > 0. r  u v 
Denna argumentation innebär dock att han bortser ifrån permitteringår. 

För en analys av modellens egenskaper vid permitteringar se appendix 2. 

Om utbudet av arbetskraft växer med en konstant relativ tillväxttakt 

kan man skriva den relativa ändringen av arbetslösheten över tiden som^ 

û = -z(u,v) + (l-u)y = g(u,v;y) (2:12) 

där 

y = j- och g <0,g <0 g >0 L yu '• yv = 

y > 0 

Den återstående biten i Phelps modell är en hypotes för hur förväntning

arna om den genomsni 111 i ga lönestegringstakten bildas. Denna hypotes 

finns implicit i Phelps resonemang och kan explicit ta samma form som 
2 den adaptiva förväntningshypotesen. 

è = a(£ - e) (2:13) 
W 

1. Det är anmärkningsvärt att den relativa arbetslöshetens tidsderivata 
är oberoende av såväl penninglönen som prisnivån. Implicit tänker sig 
Phelps att reallönen är konstant och att nyrekrytering endast sker där
för att företaget växer. Modellens rimlighet på denna punkt kan ifrå
gasättas. 

2. Ekvationerna (2:9) och (2:12) finns explicit angivna i Phelps uppsats 
medan ekvation (2:13) är konsistent med Phelps resonemang om hur lö-
neförväntn i ngar bi 1 das. 
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Den fullständiga modellen kan nu skrivas 

^ = f ( u, v ) + e 
w 

ü = g(u,v;y) (2 :14) 

è = a(— - e) = af(u,v) 
w 

Som framgår av systemet av differenti a 1ekvationer saknas en ekvation 

för att banorna för w(t), u(t), v(t) och e(t) skall vara bestämda. Den 

ekvation som saknas är en ekvation som beskriver hur vakanserna utveck

las över tiden. Vakanserna kan uppfattas som en proxyvariabel för aggre-

gerad efterfrågan och den aggregerade efterfrågan kan styras via ekono

misk politik. Phelps diskuterar verkningarna av en ekonomisk politik som 

syftar till att åstadkomma en viss inflationstakt. Om det existerar en 

stabil trade off mellan inflation och arbetslöshet innebär också valet 

av inflationstakt ett val av en viss arbetslöshet. Jag antar därför att 

den ekonomiska politiken inriktas på att hålla lönestegringstakten kon

stant och lika med e. Jag erhåller då från ekvation (2:9) att 

f(u,v) + e - e = 0 (2:15) 

vilket definierar en funktion^ 

v = (j)(u,e;e) (2 :1 6) 

Funktionen har partialderivatorna 

öv fu . 6v 1 , n  t- = " t— =9 > 0 och t— =-—-=(}) < 0 
ou f u oe f e 

v v 

Efter substitutioner av "pol icyfunktionen" kan differentialekvationer

na för ändringarna av arbetslösheten och inf1 ationsförväntningarna 

skri vas 

1. Se t ex Sydsaeter (1973), ss 112-116. 
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II = g(u,<Ku,e;e) ;Y ) = h(u,e;E,Y) 
(2:17) 

é = a(e-e) 

Detta system har ett varaktighetstillstånd för (u°, e°) om 

h(u°, e°; e,y) = 0 

( 2 : 1 8 )  

a(e-e°) = 0 

v i l k e t  i n n e b ä r  a t t  e = e°, med andra ord att den förväntade lönesteg

ringstakten överensstämmer med den faktiska lönestegringstakten. Vidare 

gäller f(u°, v°) = 0. Detta innebär att företagen i genomsnitt upplever 

att marknadssituationen i sig själv inte kräver några löneförändringar. 

Phelps uppfattar termen som en generaliserad excess demand term och med 

den terminologin kan man säga att excess demand är lika med noll i var-

akt i ghetst i 11 ståndet. 

Varaktighetstillståndet eller den makroekonomiska jämvikten är lokalt 

asymptotiskt stabilt om rötterna (X) till den karaktäristiska ekvatio
nen har negativa realdelar.^ Den karaktäristiska ekvationen kan skrivas 

X2 - (h -a)À - h a = 0 (2:19) u u 

Rötterna har negativa realdelar om och endast om 

(h - a) < 0 u 

h a < 0 u 

Detta är fallet eftersom 

1. Jmf append ix 1. 



a > O 

och 

h = g +g d) <0 
u 3v u 

Stabiliteten innebär att punkter i en omgivning av (u°, e°) konverge-
o o _ rar mot u , e nar t °°. 

Genom att tota 1differenti era (2:18) kan jag bestämma hur variabelvärde

na i den makroekonomiska jämvikten påverkas av valet av inflationstakt 

(e) och ändringar i den relativa tillväxten av utbudet av arbetskraft (y). 

Di fferenti eri ng ger 

h du + h de = -h de - h dy u e e y 
(2:20) 

-ade = -ade 

Löser man ekvationssystemet för dy = 0 erhålles^ 

5e __ 1  

6e ~ 

h + h 
ou e e n 
6e " " h u 

Detta betyder att inflationsförväntningarna anpassas till den valda in

flationstakten, medan arbetslösheten i den makroekonomiska jämvikten är 

oberoende av valet av inflationstakt. Detta senare fenomen har föranlett 

Milton Friedman att något provokativt ge arbetslösheten i den makroeko-

nomiska jämvikten beteckningen "den naturliga arbetslösheten". Existen

sen av en naturlig arbetslöshet innebär att det ekonomiskt politiska 

problemet att välja den optimala mixen mellan inflation och arbetslöshet 

reduceras till ett val av den långsiktigt optimala inflationstakten och 

den bana man vill följa mot det långsiktiga jämviktsläget. Om den ekono

1 . h = g ( p och h = g ô samt (p = - (p . 
e 3v e e y v e e e 
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miska politiken inriktas på att hålla arbetslösheten under den natur

liga arbetslösheten kan detta åstadkommas genom ett relativt vakanstal 

som löser ekvationen 

g(u,v;y) =0 u < u° 

Om man betecknar detta vakanstal med v är det lätt att visa att denna 

(u,v)-kombination betyder att f(u,v) = C > O. 1  E fter substitution kan 

jag skriva 

W r , — = C + e 
w 

( 2 : 2 1 )  

è = aCt 

vilket innebär att lönestegringstakten blir 

— = A + aCt . (A och C konstanter, C > 0) w 

som växer obegränsat när t °°. Väljs en arbetslöshet som är större än 

den naturliga betyder detta att lönen går mot noll när t -* Det eko

nomiskt politiska dilemmat uppstår därför att efterfrågeläget måste va

ra sådant att företagen i genomsnitt upplever att de måste ändra lönen 

utöver vad som krävs for att neutralisera den förväntade lönestegrings

takten i andra företag. Detta medför att den faktiska lönestegringstak

ten hela tiden kommer att skilja sig från den förväntade, vilket i sin 

tur medför att inflationsförväntningarna ensidigt justeras uppåt eller 

nedåt. I detta sammanhang kan man också peka på en annan ekonomisk poli

tisk problematik. Om man hamnar i en alltför hög inflationstakt i en mak-

roekonomisk jämvikt, finns det endast en metod att sänka inflationstak

ten. Man måste, liksom i den neoklassiska modellen, kortsiktigt ta en 

höjd arbetslöshet för att driva ned inflationsförväntningarna i ekonomin 

till en 1ägre n i vå. 

1. u < u° -> v > v°. Därför gäller att 0 = f(u°, v°) < f(u, v) ty 

f < 0 och f >0. u v 
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Löser man ekvation (2:20) för de = 0 erhålles^ 

ir = 0 ÓY 

X h 

òy * h 
u 

Resultatet innebär att en ökning av den relativa tillväxttakten av ut

budet av arbetskraft lämnar inflationen i den makroekonomiska jämvikten 

opåverkad, medan den naturliga arbetslösheten höjs. Detta beror på att 

ökningen av y vid en given relativ arbetslöshet kräver ett större rela

tivt antal vakanser för att hålla arbetslösheten konstant. Det relativa 

inflödet i arbetslöshet ökar och för att öka utflödet måste v öka. Om 

man startar i en makroekonomisk jämvikt och v ökar, innebär detta att 

è > 0 och för att è skall bli noll igen samtidigt som u = 0 måste v 

minskas och/eller u öka. Hela minskningen kan ej tas ut i v eftersom 

man då skulle hamna i utgångsläget igen. Alltså måste u öka och v minska. 

2.4 En jämförelse mellan modellerna 

Formellt föreligger stora olikheter mellan de båda presenterade model

lerna. De är formulerade i vitt ski Ida variabler och den ena modellen 

är en allmän jämviktsmodell, medan den andra modellen är en partiell 

jämviktsmodell. Vidare bygger den ena modellen på att beteendeekvatio-

nerna är härledda utifrån en ekonomi där fullständig konkurrens råder, 

medan den andra modellen bygger på att företaget har en monopson ställ

ning på arbetsmarknaden. 

Likheterna när det gäller egenskaperna hos den makroekonomiska jämvik

ten och de ekonomiskt politiska implikationerna är dock slående. Det är 

omöjligt att välja en bestående kombination av arbetslöshet och infla-

tiontstakt. Ett konstant efterfråget ryck innebär att modellerna konver

gerar mot en makroekonomisk jämvikt i vilken inflationstakten kan variera, 

1 • HY = gy > 0 för Y > 0 . 
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men arbetslösheten är densamma och således oberoende av inflationstak

ten. I den rena neoklassiska modellen är arbetslösheten lika med noll, 

medan den i den andra modellen är positiv. Skillnaden kan ytligt sett 

förefalla stor, men poängen är att det inte med generellt verkande eko

nomiskt politiska medel går att sänka den naturliga arbetslösheten. 

Vill man sänka den naturliga arbetslösheten kan man tänka sig vissa 

selektivt verkande ekonomiskt politiska medel. Vad det gäller är ju 

att överbrygga de marknadsimperfektioner som skapats av företagens och 

arbetstagarnas ofullständiga information. Det gäller att förbättra pro

duktiviteten i anställningsprocessen, vilket i modelltermer innebär att 

man vid givna värden på (u,v) höjer anstä11ningstakten. Konkret kommer 

man att tänka på en effekt i vi ser ing av rekryteringsprocessen genom för

bättrad arbetsförmedling och arbetsmarknads informati on, rörlighetssti -

mulerande åtgärder m m. Kort sagt medel som underlättar för arbetsgivare 

och arbetstagare att komma i kontakt med varandra. Dessa medel kan vara 

dubbelverkande i den meningen att de inte enbart påverkar u-funkt ionen, 

utan de kan också minska lönens betydelse som rekryter ingsinstrument och 

därigenom "förbättra" egenskaperna hos den genera 1 iserade excess demand 

funktionen f(u,v). Det ekonomiskt politiska avvägningsproblemet när det 

gäller de resurser som skall sättas in för att nedbringa den naturliga 

arbetslösheten är att den samhällsekonomiska intäkten på marginalen 

skall vara lika stor som den samhällsekonomiska margi na 1 kostnaden. Denna 

problematik antyder alltså att det inte är lönsamt att sänka arbetslös

heten till noll - vilket för övrigt i praktiken är omöjligt - och att 

det finns en samhällsekonomiskt optimal naturlig arbetslöshet. 

Som Holmlund^ påvisat finns de flesta av dessa tankegångar inom den neo

klassiska doktrinen. Pigou analyserar i "The Theory of Unemployment" 

relationen mellan tota 1 efterfrågans nivå och arbetslösheten. Enligt 

Pigou kommer en höjd efterfrågen ivå endast kortsiktigt att sänka ar

betslösheten. Efter hand anpassar sig priser och löner så att reallö

nerna stiger och arbetslösheten tenderar att återgå till den ursprung

ss 6"7-

241-250. 

1. Holmlund (1976), 

2. Pigou ( 1933), ss 
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liga nivån. Pigou menar också att det enda sättet att hålla arbetslös

heten under den "normala nivån" är att låta efterfrågen ivån växa kon

tinuerligt. Vidare finns hos Pigou en diskussion av hur inflationsför

väntningar kan påverka inflationsprocessen. 

Hos både Beveridge^ och Pigou finns också diskussioner om hur man via 

selektivt verkande ekonomiskt pol i t i ska medel kan reducera den normala 

nivån på arbetslösheten. Beveridge menar t ex att en utökad arbetsför

medling har en viktig funktion att fylla när det gäller att överbrygga 

de informations imperfektioner som existerar på båda sidor av arbetsmark

naden . 

Jag har redan påvisat att den enda möjligheten att i Phelpsmodellen 

sänka inflationstakten i en makroekonomisk jämvikt innebär att man kort

siktigt måste ta en högre arbetslöshet. Samma sak gäller î den rena neo

klassiska modellen. Vill man sänka inflationstakten måste den relativa 

tillväxttakten i penningmängden sänkas. Detta medför att värdet av real-

balanserna initiellt faller, vilket med gjorda teckenantaganden ökar ut

budet av arbetskraft, utan att efterfrågan efter arbetskraft påverkas. 

Om modellen är stabil elimineras så småningom utbudsöverskottet på ar

betsmarknaden och modellen når en ny makroekonomisk jämvikt vid en lägre 

i nflationstakt. 

2.5 Phelpsmodellens beteende över konjunkturcykeln 

Jag förutsatte ovan att man via ekonomisk politik kunde styra utveck

lingen av det relativa vakanstalet på ett sådant sätt att lönestegrings

takten förblev konstant. Denna politik visade sig leda till att arbets

lösheten konvergerade mot den naturliga arbetslösheten. Ett nödvändigt 

villkor för denna konvergens är att vakanstalet går mot det värde på v 

som löser ekvationssystemet 

1. Beveridge ( 1930). 
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f(u,v) = O 

g(u,v) = O 

när t -* 0 0• I mera allmänna ordalag kan man säga att ett oändligt antal 

banor för v har denna egenskap, men att konvergensen kräver att v kan 

kontrolleras. En empiriskt mera relevant frågeställning är därför hur 

modellen uppför sig om efterfrågeläget, i modellen vakanstalet, varierar 

cykliskt. Man kan t ex som en första approximation anta att den cykliska 

variationen är regelbunden och låta modellen beskrivas av ekvationerna 

a) v = v(t) =  sin t + a a = v(0) 

b) ù = g(u,v) = -(u+v) + b 

(2:22) 

c) — = f(u,v) + e = À (v-u) + e 
w w 

d) è = af(u,v) = a\ ,(v-u) a, X >0 
w w 

Den första ekvationen innebär att jag har infört cykliska variationer 

i efterfrågan med hjälp av en s inusfunkti on. Den andra ekvationen kan 

uppfattas som en 1 i near i ser ing av g(u,v) under antagandet att g u(u°,v°) = 

g v(u°,v°) = -1 samt att b = u°+v°. Den tredje ekvationen kan uppfattas 

som en speciell version av Phelps generaliserade excess demand hypotes 

och den fjärde ekvationen följer då av den allmänna formen för é och 

den speciella formen hos Mina antaganden innebär att jag kan lösa 

banan för u. Jag erhåller 

u = y(cos t-sin t) + Ae ^ + B där B = b-a 

ù = - l(cos t + sin t) - Ae t   

ü = y( s' n  t " c°s t) + Ae ^ 

V = COS t 

v = - sin t 

A = konstant som är bestämt 
av u vid t = 0 (2*23) 
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Som framgår av ekvationerna kommer inflytandet på u:s bana av start

punkten att gå mot noll när t °°. Asymptotiskt gäller därför att jag 

kan bortse ifrån inflytandet av termen Ae t. Genom substitutioner kan 

det asymptotiska beteendet hos modellen beskrivas av ekvationerna 

v = s i n t + a 

v = cos t 

u = j(v + v) + B (2:24) 

Û = - - v) = y(v - v) 

Ü = - + v) 

Modellens asymptotiska beteende kan uppdelas i fyra faser.^ Startar man 

studiet av modellens beteende vid "maximal efterfrågan", dvs på toppen 
TT 

av cykeln i v (t = y + n2ïï) gäller att v = v-max, v = 0, v < 0 och 
1 1 ü = - v) < 0. Under fasen gäller vidare att v < 0 och û = y(v - v)<0, 

dvs att det relativa vakanstalet minskar samtidigt som arbetslösheten 

minskar. Nedgången i arbetslösheten bromsas dock av att ü > 0 och fasen 

kan betecknas som en uppbromsningsfas. 

Modellen börjar uppvisa ett annat beteende när û = y(v - v) = 0, v < 0, 

v < 0 och ü = - + v) > 0. Startpunkten innebär att arbetslösheten 

är minimal och under fasen gäller att arbetslösheten ökar samtidigt som 

vakanserna minskar. Det lägre efterfråget rycket i ekonomin har slagit 

igenom och man kan tala om en ren nedgångsfas. 

Nästa fas startar vid v-min. Där gäller att v = 0, v > 0 och 

ù = - y(v - v) > 0. Under denna fas gäller att vakanserna ökar samtidigt 

1. Om man definierar u - B = u och v -a = v kan man efter substitutio-
—  —  2  * " 2  ner av v(t) och u(t) skriva (2u + v) + (v) = 1, vilket visar att 

rörelsen i u,v-planet är el 1 i pt ï sk. 
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som arbetslösheten ökar. Ökningen i arbetslösheten bromsas dock av 

att ü = 2*(v + v) < 0 och man kan säga att konjunkturförloppet accele

rerar. 

Den sista fasen startar när u = u-max och i startpunkten gäller att 

ù = y(v - v) = 0 och v > 0 och under hela fasen - fram till v-max -

gäller att arbetslösheten minskar samtidigt som vakanserna ökar. Kon

junkturförloppet befinner sig i en ren uppgångsfas. 

I figur 2.1 finns konjunkturförloppet inritat i ett u,v-diagram. 

F-igur 2.1. Konjunktur förloppet i ett u3v-diagram 

u-max 

v-mi n 
Fas ^ 

Fas 2 
b v-max 

u-m i n 

a 
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Jag övergår nu till att studera modellens asymptotiska beteende i 

w/w,u-planet. Om jag definierar w/w = x så gäller nit 

X = À (v - u) + aX (v - u) 
w w (2:25) 

Genom att substituera för det asymptotiska beteendet hos u och v och 

anta att X = a = 1 kan ekvation (2:25) skrivas 

Denna ekvation som består av en cyklisk komponent (v - 2v) och en syste

matisk komponent (H) beskriver inflationens hastighet eller nominal lö

nens acceleration. För att överhuvudtaget erhålla perioder där infla

tionen växer respektive faller, måste den cykliska termen, åtminstone 

för något tidsintervall, dominera den systematiska termen. Om H är nega

tivt måste max (v - 2v) vara positivt och absolut större än H och om H 

är positivt måste min (v - 2v) vara negativt och absolut större än H. 

Vidare, för att inflationen inte skall växa obegränsar när u,v rör sig 

längs sina asymptotiska banor, måste det gälla att 

2 TT 
/ x dt = 0 
0 

Med andra ord, löneinflationen får ej ändras över cykeln. I vårt spe

ciella exempel betyder detta att H måste vara lika med noll. Om H * 0 

växer eller faller inflationen utan gräns. Det är lätt att visa att det 

allmänt gäller att ett nödvändigt och tillräckligt villkor för att löne

inflationen ej skall växa eller falla över konjunkturcykeln, när u = u(t) 
2tt 

och v = v(t) rör sig regelbundet cykliskt, är att / f(u,v)dt = 0. Med 
0 

andra ord att "summan" av excess demand över konjunkturcykeln skall va

ra 1 i ka med noi 1.^ 

1. Den asymptotiska variationen hos u och v innebär att u(0) = U(2TT) 
2TT 2TT 

och v(0) = V(2TT). Vidare gäller att af fdt = / èdt = 0 e(27r)-e(0). 

Tillsammans medför detta att X(2TT) = x(0). ^ 

w 

x = v - 2v + H där H = a- B = 2a~b (2:25a) 
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Det cykliska beteendet hos löneinflationen är bestämt av termen 

v ~ 2v. Jag kan alltså studera rörelserna i x,u-planet med hjälp av 

d i fferent i alekvat i onerna 

x = v - 2v 

ù =  ̂ -(v - v) 

Jag börjar vid v-max, dvs i den första fasens början i u,v-planet. Där 

gäller att v = 0, v < 0, û < 0 och således att x > 0. Under hela den 

första fasen gäller dessutom att v < 0, ù = ~(v - v) £ 0 och v < 0. 

Detta betyder att löneinflationen växer och arbetslösheten faller. 

När fas 2 börjar - vid u-min - börjar arbetslösheten växa samtidigt som 

inflationen fortsätter att växa. Modellen uppvisar alltså ett stagfla

ti onsbeteende.  ̂ Detta pågår en bit in i fas 2 eller tills v - 2v = 0. 

Vid denna tidpunkt har löneinflationen nått sitt maximum och lönesteg

ringstakten avtar på samma gång som arbetslösheten tilltar. Modellen 

uppför sig normalt kontraktivt. Denna rena nedgångsfas pågår under hela 

fas 3 i u,v-planet. När fas 3 slutar - vid u-max - gäller att 

û = - v) = 0, v > 0, v > 0. Under hela fas 4 i u,v-planet faller 

arbetslösheten, men minskningen i lönestegringstakten pågår endast en 

bit in i fas k eller fram till x-min där v - 2v = 0. Under denna period 

faller både arbetslöshet och lönestegringstakt och man skulle kunna 

tala om en ant istagf1 ationsfas under vilken modellens beteende är mycket 

gynnsamt i den meningen att både arbetslöshet och inflationstakt minskar 

samtidigt. Från och med x-min och under resten av fas b och under hela 

fas 1 växer inflationstakten samtidigt som arbetslösheten faller. I fi

gur 2.2 nedan finns de fyra olika faserna i x,u-planet inritade. 

1. Om man med stagflation avser den samtidiga förekomsten av växande 
inflation och växande arbetslöshet. Ofta tycks man med stagflation 
endast mena hög inflation och hög arbetslöshet. 
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Figur 2.2,. Kon junkturförloppet i x3u-planett a - 1 

stagf1 at i on 
x-max 

u-m i n 

u-max 

ant i stagflation 

x-mi n 

Av pilarna längs den asymptotiska banan i x,u-planet framgår att x 

och u rör sig i en medursloop, vilket innebär att stagflationsfasen 

infaller vid en mycket gynnsam nivå på arbetslösheten, medan antistag 

f1 ationsfasen infaller vid en gynnsam nivå på inflationen. Den medurs 

loop som genereras av modellen kan betecknas med Phelps-loopen, där

för att Phelps påvisade sin modells beteende över konjunkturcykeln i 

sin bok "Inflation Policy and Unemployment Theory" (1972). I Lipseys^ 

klassiska artikel om Phi 11ipskurvan påvisade han att man utifrån ett 

excess demand synsätt på lönestegringstakten borde förvänta moturs-

loopar (Lipsey-1oopar) i x,u-planet. Som Grossman och Barro S 

1. Li psey (1960). 
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Grossman, utifrån något annorlunda utgångspunkter, har visat är 

den process enligt vilken inflationsförväntningarna bildas kritisk 

för vilken riktning loopen i x,u-planet får. Detta är fallet även 

inom ramen för Phelpsmodellen. Antag t ex att inflationsförväntningar

na förblir konstanta över konjunkturcykeln. Jag kan då i min speciel

la variant av Phelpsmodellen skriva tecknet på inflationens ändrings-

takt som 

tecken (x) = 3v - v 

och rörelserna i x,u-planet är bestämda av 

tecken (u) = v - v 

tecken (x) = 3v - v 

När fas 1 i u,v-planet börjar gäller att v = v-max, v = 0 och v < 0. 

I startpunkten gäller därför att inflationen växer samtidigt som ar

betslösheten faller, men under fasen inträffar det att 3v - v = 0 och 

från denna tidpunkt tills starten av fas 2 gäller att arbetslösheten i 

faller samtidigt som inflationstakten avtar. När fas 2 startar och 

under fasen gäller att arbetslösheten stiger samtidigt som inflations

takten faller. I figur 2.3 nedan finns hela förloppet i x,u-planet 

i nr i tat. 
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Figur 2.3. Konjunkturförlopp et i xsu-planets a - O 

W A X = — A 
w 

ant i stagflat ion x-max s 

u-m i n 

stagfI at i on 

x-m i n 

u-max 

Av figuren framgår att stagflationsfasen inträffar vid en gynnsam 

pr isstegringstakt, medan antistagflationsfasen inträffar vid en gynn

sam nivå på arbetslösheten. En medursloop förutsätter att arbetslös

heten blir minimal innan lönestegringstakten når sitt maximum. I min 

allmänna version av Phelpsmodellen kan detta villkor formuleras 

û = y(v - v) = 0 ü > 0 (2:26) 
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X A a 
samtidigt som x = (3v - v) (3v + v) ̂  0 

A 
Tecknet på x är oberoende av —^ > 0 varför villkoret att x >_ 0 nar 

Ci = 0 kan skrivas 

(3v - v) - a(3v +v)>v-v=0 

och det kritiska värdet på a, den hastighet med vilken inflationsför

väntningarna justeras, är bestämt av 1  

a > y a = ̂  ger x-max och u-min samtidigt 
dvs det finns en nedre gräns för hur snabbt inflationsförväntningarna 

måste anpassas till den faktiska löneutvecklingen för att loopen i 
2 x,u-planet skall vara en medursloop. 

En intressant frågeställning är vad som inträffar när a närmar sig 

a = y. För H = 0 och X = 1 kan lösningen för löneinflationen och den 

relativa arbetslösheten skrivas 

2x = (3 - a)sin t - (1+3a)cos t 

2u = - sin t + cos t 

där 

x = x - e 

e = e(0) - 1.5a 

u = u - B 

1. Observera att v = v < 0. 

2. Grossman (197^ b) härleder liknande villkor. 
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Genom att utnyttja den "trigonometriska ettan" kan ekvationerna trans

formeras till 

(x + (2 + a)u)2 + (1 - 2a) 2(ü) 2  = 0-5(1-2a)2 (2:27) 

v i 1 ken är ekvat ionen för en el 1 i ps• För a = ̂  övergår (2: 27) i 

x = -2.5u 

Detta är en rät linje av ändlig längd, eftersom u är begränsad. Med 

andra ord, ellipsen kollapsar till en rät linje. Rotationen i x,u-

planet kan uppfattas som en rörelse på randen av ett kägelsnitt i 

ett plan i x,u,v- rummet. När a > -^ ser man projektionen av denna ro

tation i x,u-planet som en el 1 i pt i s k medursrotation. När a faller 

vrids ellipsen runt sin storaxel och projektionen i x,u-p1anet blir 

en mer och mer excentrisk ellips. För a = ~ är det plan i vilket ro

tationen sker parallellt med u,v-planet och man ser rotationen i x,u-

planet som en rörelse längs en rät linje. När a < y har ellipsen tip

pat runt och projektionen i x,u-planet är åter en ellips, men rotatio

nen sker nu moturs.^ Empiriskt har man kunnat konstatera att medurs-

loopar i x,u-planet börjar uppträda under 1960-talet och i början av 
2 1970-talet bl a i Sverige. Inom ramen för den modellansats som ana

lyserats ovan kan man tolka detta fenomen som att inflationsförvänt

ningarna börjar spela en allt större roll i prisbildningen. 

2.6 Sammanfattning 

Den långsiktiga trade off mellan inflation och arbetslöshet, som påvi

sades i slutet av 1950 -talet genom Phillips artikel^ om sambandet 

mellan löneinflation och arbetslöshet i Storbritannien, innebär att 

1. Detta sätt att beskriva ändringen av rotationsriktningen har på
pekats för mig av professor Tönu Puu. 

2. Se Lindbeck (1975) och Holmlund (1976), kapitel 5. 

3. Philli ps (1958). 
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det finns ett stabilt samband mellan inflation och arbetslöshet 

(Phi 11 ipskurvan). En låg arbetslöshet kan köpas till priset av en 

hög inflationstakt och en låg inflationstakt kan köpas till priset 

av en hög arbetslöshet. Existensen av detta stabila samband innebär 

att man inte kan välja inflationstakt och arbetslöshet oberoende av 

varandra. Mot en viss arbetslöshet svarar en given inflationstakt. 

Jag har i min genomgång av den neoklassiska och den moderna neo

klassiska versionen av inflation och arbetslöshet försökt visa att 

det inom dessa teoribildningar inte föreligger någon långsiktig trade 

off mellan inflation och arbetslöshet. Väljer man att via ekonomisk 

politik styra mot en viss inflationstakt kommer arbetslösheten, obe

roende av den inflationstakt man valt, att långsiktigt konvergera mot 

den "naturliga nivån". Den naturliga arbetslösheten i den rena neo

klassiska modellen är lika med noll, medan den inom den moderna neo

klassiska skolan är positiv. Skillnaden är emellertid endast av rent 

model 1tekni sk natur. De gamla neoklassikerna, t ex Pigou och Beveridge, 

var naturligtvis fullt på det klara med att antalet arbetslösa aldrig 

kan bli lika med noll. Det måste alltid föreligga en viss arbetslös

het av friktionskaraktär, som mer eller mindre kan betraktas som fri

villigt vald. 

Försöker man välja en arbetslöshet som understiger den naturliga ar

betslösheten kan denna endast vidmakthållas till priset av en ständigt 

växande inflationstakt och en arbetslöshet som överstiger den natur

liga implicerar en ständigt fallande inflationstakt. Den generella eko

nomiska politiken skall alltså inriktas på att välja den optimala ba

nan mot en långsiktigt optimal inflationstakt. Detta är ett utomordent

ligt subtilt ekonomiskt politiskt problem som ställer stora krav på så

väl prognosteknik som kännedom om ekonomins funktionssätt.^ I den mån 

som fortlöpande konjunkturrörelser förekommer i ekonomin visar det sig 

att man kan urskilja fyra faser i konjunkturbilden. I variablerna ar-

1. Problemet har behandlats av Phelps med utgångspunkt från den par
tiella jämviktsmodell som presenterats i detta kapitel. Se Phelps 
(1967). 
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betslöshet och löriestegr ingstakt innebär två av faserna en traditio

nell konjunkturbild; en fas med en växande inflationstakt och en fal

lande arbetslöshet och en fas med en fallande inflationstakt och en 

växande arbetslöshet. Av de två andra faserna innebär den ena en 

stagflat i on i st i sk konjunkturbild med en växande arbetslöshet och en 

växande inflationstakt, medan den andra innebär vad jag kallat en 

antistagf1 at ion i st i sk konjunkturbild med en fallande inflationstakt 

och en fallande arbetslöshet. 

Inflationsförväntningarnas roll i löne- och prisbildningen betonas 

starkt av den moderna neoklassiska skolan och man kan visa att den 

hastighet med vilken inflationsförväntningarna anpassas till den fak

tiska inflationsutvecklingen är av betydelse för hur banan för löne-

stegringstakt och arbetslöshet uppför sig över konjunkturcykeln. 

Dessa speciella egenskaper kan dock inte skymma kärnpunkten i teori

bildningarna. Båda de analyserade modellerna har anpassningsmekanis

mer, som i frånvaro av exogena störningar, för systemet mot ett jäm

viktsläge som karaktäriseras av frånvaron av ofrivillig arbetslöshet. 

Modellerna kan därför inte nöjaktigt förklara en varaktig ofrivillig 

arbetslöshet. 
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KAPITEL 3. DEN KEYNESIANSKA VERSIONEN AV ARBETSLÖSHET OCH INFLATION 

OCH DEN NEOKEYNESIANSKA VERSIONEN AV ARBETSLÖSHET 

3.1 Syfte 

I neoklassikernas värld är bestående ofrivillig arbetslöshet en 

omöjlighet. Efterfrågan efter arbetskraft bestäms genom villkoret 

att arbetskraftens margi na 1 produkt skall vara lika med reallönen 

och efterfrågan blir därmed en funktion av reallönen. Utbudet på 

arbetskraft är också en funktion av reallönen och jämviktsmekanis

men utgöres av Wal ras tâtonnementprocess. Den moderna neoklassiska 

teorin för inflation och arbetslöshet uppvisar likartade självregle-

rande egenskaper. I frånvaro av exogena störningar konvergerar ar

betslösheten mot den naturliga nivån, vilken i princip innebär att 

den arbetslöshet som existerar är "frivillig" och av friktionskarak

tär. Inflationstakten i varaktighetstillståndet är bestämd av infla

tionsförväntningarna som i sin tur påverkas av den bana som den agg-

regerade efterfrågan följer. Denna bana kan påverkas via penning-

och finanspolitik och politiken bör enligt denna skola inriktas på 

att välja den optimala banan mot varaktighetstillståndet. 

Föreliggande kapitel inleds med en redogörelse för den keynesianska 

versionen av arbetslöshetsproblematiken. Jag behandlar vad Leijon-

hufvud kallat "den revolutionärt ortodoxa KeynestolknÎngen", och som 

jag vill beteckna som läroboksversionen.^ Denna teoris huvudsyfte är 

att förklara uppkomsten av bestående ofrivillig arbetslöshet och be

handlar överhuvudtaget inte inflationsproblematiken. Denna senare 

problematik har emellertid också en keynesiansk variant och Keynes 

påvisade själv analysmetoden i sin pamflett "How to Pay for the War." 

Jag redovisar analysmetoden, som fått beteckningen gapanalysen, och 

därefter övergår jag till att behandla den i detta sammanhang intres

1. Leijonhufvud (1967). 

2. Keynes (1940). 
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santaste versionen av gapanalysen, nämligen Bent Hansens inflations-

modell.^ Jag menar att denna modell är intressant bl a därför att 

den innebär att inflation uppkommer i vad Hansen kallar en kvasi-

jämvikt. I kvasijämvikten hålls alla relativpriser konstanta, utan 

att varumarknaden och arbetsmarknaden befinner sig i en walrasiansk 

jämvikt, W-jämvikt. Med andra ord, systemets marknadsklarerande egen

skaper har satts ur spel av pris- och lönebildningshypoteserna. Mo

dellen är också intressant därför att själva den i n i t i e 1 la marknads

situationen och Hansens behandling av densamma pekar fram mot senare 

neokeynesianska teoribildningar. 

Hansens modell bildar därför en naturlig utgångspunkt för behandling

en av dessa senare teori biIdningar. Under rubriken "de neokeynesian-

ska teoribildningarna" behandlas bidrag av Patinkin, Clower och 

Leijonhufvud och hur dessa bidrag sammanförs och kulminerar i Barro-

Grossmans modell för inkomstbildning och sysselsättning. Huvudtanke

gången i dessa bidrag är att kvantitetsanpassningarna går fortare än 

prisanpassningarna och att "konsistent byte" uppstår utan att priser

na ändras. Den process som skapar detta byte är av tâtonnement-karak-

tär och innebär att marknadsadministratorn förmedlar hushållens och 

företagens köp- och säljbeslut som i nästa iteration tillsammans med 

den konstanta prisvektorn utgör parametrarna i hushållets och företa

gets beslutsproblem. Egenskaperna hos dessa "jäviktslägen" (K-jäm-

vikter) är intressanta av flera skäl. För det första visar det sig 

att likheten mellan arbetskraftens margina 1 produkt och reallönen in

te längre gäller och detta möjliggör den teoretiskt oförklarade, men 

empiriskt relativt väl fastlagda procykliska variationen hos real

lönen. För det andra måste man fråga sig i vilken utsträckning och i 

v i 1 ken riktning dessa K-jämvikter förskjuts till följd av de lång

sammare verkande förändringarna av relativpriserna? Slutligen, vilka 

signaler styr prisanpassningarna och innebär prisrörelserna att W-

jämvikten återupprättas? 

1. Hansen (1951). 

2. K-jämvikter efter Keynes. 



-  50 -

3.2 Den revolutionärt ortodoxa Keynes tolkning en ooh ofrivillig 

arbetslöshet 

Keynes bibehåller det neoklassiska antagandet att efterfrågan efter 

arbetskraft på traditionellt sätt härleds från företagens vinstmaxi

mer i ngsbeteende och efterfrågan efter arbetskraft blir av den anled

ningen en funktion av reallönen.^ När det gäller utbudssidan av ar

betsmarknaden blir Keynes oklar. Han har två invändningar mot vad 

han kallar klassikernas andra postulat och som i moderna termer be-
2 tyder att utbudet av arbetskraft är en funktion av reallönen. För 

det första finner Keynes det tvivelaktigt att en sänkning av real

lönen leder till att utbudet av arbetskraft minskar. Han menar att 

eftersom arbetskraften rent faktiskt förhandlar om nominal löner och 

inte reallöner, kommer varje fackförbund att motsätta sig nominal lö

nesänkningar för att vidmakthålla sin konkurrenskraft gentemot andra 

fackförbund. Denna centrering kring nominal lönen medför - enligt 

Keynes - att om priset på konsumtionsvaror stiger vid oförändrade 

nominallöner finns det ingen anledning att förvänta att det faktiska 

utbudet av arbetskraft minskar. Han tillskriver därmed arbetskraften 

något som i modern terminologi brukar sammanfattas under beteckning

en penn ingi 11 us ion. Ett antagande som inom ekonomisk teori förefal

ler närmast tabubelagt. I det konkreta fallet innebär det att utbu

det av arbetskraft är konstant och oberoende av reallönens höjd. 

Denna invändning betraktar emellertid Keynes som varande av icke fun-
•j 

damental natur. 

Den fundamentala invändningen mot den neoklassiska arbetsmarknads

teorin är att det är fullt möjligt, att det inte finns någon möjlig

1. Keynes (1936). 

2. Keynes (1936), ss 5"15• 

3. "This calls for two observations, the first of which relates to 
the actual attitude of workers towards real wages and money-wages 
respectively and is not theoretically fundamental, but the second 
of which is fundamental". Keynes (1936), s 8. 
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het för arbetskraften att genom upprepade nomi na 1lönesänkningar, 

sänka sin reallön till ett läge som innebär frånvaro av ofrivillig 

arbetslöshet. I den fortsatta framställningen skall jag inom ramen 

för en real Keynesmodell försöka illustrera vad Keynes kan ha avsett. 

Valet av en real modell är ingen tillfällighet, eftersom den kausala 

ordningen i de monetära Keynesmodellerna är av en sådan art att full 

sysselsättning kan erhållas genom nomi na 1lönesänkningar.^ En monetär 

Keynesmodell har nämligen den egenskapen att nominal lönesänkningar 

ej påverkar nationalinkomsten men däremot sysselsättningen. Detta 

kommer att betyda att en lönesänkning alltid ger ett prisfall som är 

mindre än den i n i t Î e 1 la lönesänkningen och den därigenom erhållna 

reallönesänkningen stimulerar sysselsättningen. 

Keynesmodellen består av tre marknader, en varumarknad, en penning

marknad och en arbetsmarknad, men endast två av marknaderna - varu

marknaden och penningmarknaden - är fullständigt integrerade i den 

meningen att de presenteras med såväl utbudssida som efterfrågesida 

och ett explicit jämviktsvillkor. För arbetsmarknaden gäller att ef-

terfrågesidan finns explicit representerad medan utbudssidan anting

en innebär att utbudet är en funktion av reallönen och att marknaden 

saknar jämviktsvillkor eller att utbudet är oberoende av reallönen. 

Eftersom jag i första hand intresserar mig för den fundamentala in

vändningen väljer jag att behandla det första av de två alternativa 

antagandena. 

Avsaknaden av jämviktsvillkor för arbetsmarknaden vore problemfri 

om den s k Wal ras lag gällde. Om jämviktsvillkoren för varumarknaden 

och penningmarknaden i ett sådant fall är uppfyllda skulle lagen im

plicera att arbetsmarknaden också är i jämvikt. Hen den keynesianska 

teorin saknar en enhetlig va 1 hand 1 ingsteori som i det neoklassiska 

fallet skapar den identitet som brukar betecknas med Walras lag och 

1. För begreppet kausal ordning, se Simon (1964), kapitel 1 och 
för egenskaper hos olika typer av reala och monetära Keynesmo
del 1er, se Puu (197*0 • 
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som är en aggregerad budgetekvation.^ Jämvikt på varumarknad och 

penningmarknad i Keynesmodel1 en innebär således inte automatiskt 

jämvikt på arbetsmarknaden och därigenom full sysselsättning. 

Min frågeställning kan nu formuleras på följande sätt: Kan man i 

en Keynesmodel1 tänka sig att varumarknaden och penningmarknaden 

befinner sig i en bestående jämvikt samtidigt som en arbetsmarknad 

av neoklassisk typ är i ojämvikt? Svaret på frågan är inte bara av-

hängigt av marknadsadmini stratorns beteende och kompetens utan ock

så av existensen av en total makroekonomisk jämvikt. När det gäller 

marknadsadministratorn är Keynes och den ortodoxa Keynestolkningen 

litet oklara när det gäller frågan om han överhuvudtaget finns med i 

bilden och vilka uppgifter han har. För att klargöra sammanhangen 

skall jag nedan explicit formulera den reala KeynesmodelI en i läro

boksvers ionen och analysera dess egenskaper.^ 

Varumarknaden i modellen kan formuleras i termer av real sparvolym 

och real investeringsvolym. Den reala sparvolymen (s) är en funk

tion av den reala aggregerade produktionsvolymen (y) 

s = s(y) 0<sy<1 (3:1) 

och den marginella sparbenägenheten ligger i det öppna interval let mel

lan noll och ett. Den reala investeringsvolymen i beror av räntan r 

i = Kr) ir<0 (3:2) 

1. Keynes va 1 hand 1 ingsteori kan sägas innebära att olika kategorier av 
ekonomiska subjekt agerar på respektive marknad. Investeringsbeslu
ten fattas av investerarna, spekulanterna efterfrågar spekulations
kassa och konsumenterna konsumerar varor. 

2. Keynes definition av ofrivillig arbetslöshet innebär att den är vid 
handen om en reallönesänkning innebär att både utbudet av arbets
kraft och efterfrågan efter arbetskraft är större än den för till
fället rådande sysselsättning. Detta är inte fallet om 

XE1 (O))=x s(OÙ) , x^cO och x^>0. Jmf Keynes (1936), s 15. Ca) U) 

3. Modellen är en förenklad version av den modell som finns i Klein 
(1968), ss 267-279. 
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och en räntehöjning leder till att investeringsvolymen minskar. 

Jämviktsvillkoret för varumarknaden kan tecknas som 

s(y) - i(r) = 0 (3:3) 

vilket betyder att vid jämvikt på varumarknaden måste räntan och 

den reala produktionsvolymen anta värden sådana att det reala spa

randet (utbudssidan) är lika stort som den reala investeringsvolymen 

(efterfråges i dan). För penningmarknaden gäller att behovet av real 

transaktionskassa (mM är en funktion av rea 1 inkomstens storlek. 

m 1" = m t(y) m^>0 (3:^) 

och att behovet av transaktionskassa ökar med ökande real inkomst. 

Den reala efterfrågan efter spekulationskassa (m s) är en funktion 

av räntan 

m s  = m s(r) rn^cO (3:5) 

och en högre ränta leder till att allmänheten vill hålla lägre spe

kulationskassor. Jämviktsvillkoret för penningmarknaden kan skrivas 

- m t(y) - m s(r) =0 M = penningmängden (3:6) 

och innebär att jämvikten kräver att räntan och den reala national

inkomsten skall ha en sådan storlek att den reala efterfrågan efter 

pengar skall vara lika stor som utbudet av pengar mätt i reala ter

mer. Modellen kompletteras med ekvationerna 

y = F(x d) F 1(x d)>0 F n(x d)<0 (3:7) 

pF 1  (x d) = w => x d  = x d  (to) x d<0 
O) (3:8) 

u W  och ej = — 
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py = v 

Xs  = X s  (co) 

(3:9) 

( 3 : 1 0 )  

Ekvation (3:7) är ekonomins aggregerade produktionsfunktion i vil

ken arbetskraft utgör den enda rörliga produktionsfaktorn. Ekva

tion (3:8) är företagens margina 1 v i 11 kor och bestämmer efterfrågan 

efter arbetskraft (x 1^). Genom ekvation (3:9) definieras nominalinkom-

sten och ekvation (3:10) anger utbudet av arbetskraft (x s) som funk

tion av reallönen. Modellen består av tio ekvationer och om man an

tar att M (den nominella penningmängden) liksom penninglönen w är exo

gent givna återstår tio obekanta (s, y, i, r, m S, m t, p, Y, x^, x S). 

Modellen är alltså i princip lösbar. Till modellens statiska jämvikts

läge måste d ock läggas restriktionen att den faktiska sysselsätt

ningen måste understiga utbudet av arbetskraft eller att x^x 5. 

Det återstår emellertid att klarlägga hur jämviktsläget uppstår. I 

den neoklassiska modellen anger marknadsadministratorn successivt 

prisvektorer tills jämvikt uppstår på samtliga marknader då byte 

sker. I Keynesmodellen innebär antagandet om en given nominal lön 

att marknadsadministratorn inte ändrar nominallönen. Kvar står då 

möjligheterna att manipulera prisnivån och räntan och en ändrad pris

nivå innebär indirekt att reallönen kan påverkas. Om marknadsadmini-

stratorn har dessa uppgifter kan man tänka sig - i linje med excess 

demand hypotesen - att pris- och ränterörelserna är bestämda av dif

ferentialekvationerna^ 

p = i (r) - s(y) 

•  t  /  \  S / \  M  r = m (y) + m (r)  
P 

Ur företagens vinstmaximeringsbeteende följer att utbudet av varor 

1. För alternativa prisrörelsehypoteser jmf Tobin (1975). 

= 22. 
dt 

r = 

(3:11) 
dr 
dt och 

d s 
X <x 
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blir en funktion av reallönen 

y = y (a)) med = -y > 0 
7 7  d p  7 0 )  2  

P 

vilket innebär att modellen i en omgivning av jämviktsläget (p*, r*) 

kan skrivas 

P =  5y yto ^2 (P"P*^ +  i r( r _ r*) 
P  ( 3 : 1 2 )  

r = - m* y w  ^)(p-p*) + m*(r-r*) 
P P 

Detta system av differentialekvationer kan med hjälp av gjorda tecken

antaganden visas vara lokalt asymptotiskt stabilt och modellen kon

vergerar således mot det jämviktsläge som är bestämt av ekvationerna 

(3«1)~(3«10).^ Det sagda innebär att jag har visat att en tätonne-

mentprocess i prisnivå och räntenivå skapar jämvikt på varumarknaden 

och penningmarknaden, men inte nödvändigtvis på arbetsmarknaden. 

Det är inom systemets ram självklart att det är en tillfällighet om 

arbetsstyrkan i jämvikt överensstämmer med den utbjudna mängden ar

betskraft, Vad som är av intresse är huruvida en likartad anpassnings

process för nominal lönen som t ex bygger på att excess demand på ar-

betsma rknaden styr lönebildningen för till ett jämviktsläge där alla 

marknader samtidigt befinner sig i jämvikt. Den ortodoxa Keynestolk-

ningen svarar på denna fråga genom att utgå ifrån det jämviktsläge 

som definieras av ekvationerna (3'« 1 )~(3'« 1 0) och frågar sig vad som 

inträffar med de reala storheterna om parametern nominal lönen föränd

ras. Man kan då visa att i det speciellt keynesianska fallet, där spe-

kulat ionsefterf rågans ränteelast i c i tet antas vara oändlig (m^ = -°°) , 

påverkas inga reala storheter i det nya jämviktsläget. Med andra ord, 

full sysselsättning kan i en sådan situation ej uppstå genom sänkta 

nominal löner. Vad som inträffar är att prisnivån ändras i samma rela

tiva takt som nomi na 1 lönerna och reallönen hålls därmed konstant. 

1. Jmf append ix 3. 
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Orsaken till detta fenomen är att den s k I i kvid itetsfällan medför 

att det finns en lägsta räntenivå till vilken penningmarknaden kan 

uppnå en jämvikt. Det hjälper således inte att marknadsadministra-

torn kan välja vilken prisvektor som h elst. Det existerar helt enkelt 

ingen samtidig jämvikt på alla marknader.^ 

Frågeställningen borde enligt min mening besvaras utifrån en annan 

utgångspunkt: Hur uppför sig modellen om prisbildningen på samtliga 

marknader styrs enligt excess demand hypotesen och startpunkten är 

godtycklig? Det speciella med Keynesmodellen är att jämvikt uppstår 

på alla marknader utom en. I enlighet med Wal ras lag borde man för

vänta att åtminstone ytterligare en marknad befinner sig i ojämvikt. 

En möjlig tolkning av detta förhållande - vilket i och för sig är 

konsistent inom modellens ram - är att arbetskraften förväntar att 

sälja precis den volym av arbetskraft som faktiskt efterfrågas. De 

faktiska löneinkomsterna blir därför lägre än värdet av arbetskraf

tens önskade utbud av arbetskraft. Formellt kan detta antagande in

föras i modellen genom att anta att utbudsfunktionen för arbetskraft 

är oberoende av reallönen. Man tillskriver med ett sådant antagande 

arbetskraften en viss typ av penningi 11 us ion och tar därmed fasta på 

Keynes första icke fundamentala invändning mot den neoklassiska ar

betsmarknadsteorin. I ett jämviktsläge som definieras av (3:1 )~(3:10) 

och där ofrivillig arbetslöshet är vid handen innebär antagandet att 

de ofrivilligt arbetslösa personerna inte är villiga att underbjuda 

sina redan sysselsatta kollegor. I en godtycklig startpunkt för tâton-

nementprocessen erhåller marknadsadministratorn inga signaler om ett 

utbudsöverskott på arbetsmarknaden och han styr därför pris- och rän

terörelserna i enlighet med differentialekvationerna (3:12), medan 

penninglönen hålls konstant. De självreglerande krafterna har satts 

ur spel genom ett mycket speciellt antagande om utbudssidan av arbets

marknaden. Den eventuellt uppkomna ofrivilliga arbetslösheten är i 

1. För en grafisk framställning av denna problematik se Puu (197^). 
Man skulle något tillspetsat kunna säga att existensproblematiken 
är förorsakad av en prisstelhet. Genom spekulanternas ränteför
väntningar skapas en nedre gräns för jämviktsräntan. 
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denna version av modellen huvudsakligen en följd av en prisstelhet, 

som inom ramen för det neoklassiska paradigmet skapar samma problem. 

Om jag sammanfattar egenskaperna hos den ortodoxa versionen av Keynes 

sysselsättningsteori konstaterar jag att det inte är helt problemfritt 

att tillåta en walrasiansk marknadsadministrator att agera. I en mone

tär Keynesmodel1 leder det ©felbart till full sysselsättning och i en 

real Keynesmodel1 till det empiriskt osannolika utfallet att nominal-

lön och prisnivå sjunker mot noll, samtidigt som reallönen är konstant 

Får marknadsadministratorn felaktiga signaler, genom att arbetstagar

nas utbud av arbetskraft görs oberoende av reallönen, är det en uppen

bar prisstelhet som förklarar bestående arbetslöshet. Därigenom blir 

det inte mycket som skiljer den keynesianska arbetsmarknaden från en 

neoklassisk arbetsmarknad med motsvarande pr isstelheter, speciellt 

som Keynes förklaring till varför arbetstagarna skulle bete sig "ir

rationellt" är, om inte svag, så något oklar. 

Jag vill också i detta sammanhang peka på en annorlunda men, att döma 

av den vetenskapliga diskussionen, intressant implikation av den key

nesianska sysselsättningsteorin. I frånvaro av produktivitetseffekter 

finns det endast en principiell metod att öka sysselsättningen, näm

ligen genom att direkt eller indirekt sänka reallönen. Detta innebär 

att man under en konjunkturuppgång, när sysselsättningen växer, em

piriskt bör kunna konstatera att reallönerna faller. Av samma skäl bör 

man under en konjunkturnedgång kunna konstatera att reallönen stiger. 

Det finns emellertid en mängd empiriska undersökningar som tyder på 

att denna implikation inte överensstämmer med fakta.^ Reallönen ten

1. För äldre diskussioner av denna problematik jmf Dunlop (1938) och 
Tarshis (1939)« Keynes försökte modifiera sin analys på denna punkt 
genom att införa monopol inslag på varumarknaden och därutöver anta 
att efterfrågeelasti c iteterna varierar procykliskt. Jmf Keynes 
(1939). För senare diskussioner av samma problematik jmf Bodkin 
(1969), Kuh (1966) och Holmlund (1976), kapitel 8. 
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derar istället att röra sig i samma riktning som sysselsättningen. 

Jag får i diskussionen kring de neokeynesianska forsknings1 injerna 

anledning att återkomma till denna problemställning.^ 

3.3 Den ortodoxa Keynesmodellen och inflationsproblematiken 

Keynes teori ansågs läge vara depressionens ekonomiska teori, men 

Keynes påvisade själv en metod att analysera inflationsproblem i sin 
2 pamflett "How to Pay for the War". Denna metod kom senare att för

finas under namnet "gapanalysen". Huvudprincipen är enkel. Om den 

aggregerade efterfrågan (ex ante) överstiger den reala produktions

volymen vid full sysselsättning kommer gapet mellan vad som maximalt 

kan produceras och de köp som planeras att utsätta priserna för en 

press uppåt. Den frågeställning som naturligt uppstår, och som också 

blivit föremål för diskussion, är huruvida prisstegringarna kommer 

att sluta gapet på varumarknaden och därigenom upphöra. De prissteg

ringar som i n i t i e 111 krävs för att sluta gapet leder enligt Keynes 

till oförutsedda vinster för företagen och dessa vinster kan innebära 

att den aggregerade efterfrågan ex ante även i nästa period översti

ger produktionskapaciteten i ekonomin. Keynes själv antyder att någon 

form av finans- eller penningpolitiska ingrepp kan bli nödvändiga för 

att inflationen skall upphöra. 

Om man strikt håller sig till den modell som jag arbetat med under 

avsnitt 3.2, beror slutresultatet av den process som startar genom 

ett gap på varumarknaden vid full sysselsättning huvudsakligen på 

vilka antaganden som görs om arbetsmarknadens och penningmarknadens 

funktionssätt. Antag att variablerna i realmodellen befinner sig vid 

värdena för full sysselsättning när en autonom investeringsökning in

träffar. Antag dessutom att penningmängden (M) förblir konstant. Det 

1. Det bör påpekas att samma implikation följer ur det neoklassiska 
parad i gmet. 

2. Keynes (19^0). 

3. Denna frågeställning finns behandlad hos Koopmans (19^2) och 
Smithies (19^2). 
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nya statiska jämviktsläget innebär då defini tionsmässigt samma real-

inkomst och skall företagen vara villiga att efterfråga precis den 

sysselsättningsvolym som bjuds ut måste reallönen vara densamma som 

i utgångsläget.^ Däremot medför den autonoma investeringsökningen 

att räntan i det nya statiska jämviktsläget är högre än i utgångslä-
2 get. Detta innebär att det inte längre är rimligt att tänka sig en 

anpassningsprocess där penninglönen hålls konstant. Förutom att det 

är orealistiskt att tänka sig att priserna stiger utan samtidiga lö

nerörelser uppåt, innebär en konstant penninglön att modellen blir 

överbestämd. Det senare problemet, att modellen i statisk mening är 

överbestämd behöver, som Hansen^ visat, inte utesluta att man kan 

tänka sig ekonomiskt rimliga varaktighetstillstånd, men det först

nämnda problemet indikerar att man måste införa en rörelseekvation 

för penninglönen. Utan att i detalj gå in på hur en (jämviktsskapan-

de) anpassningsprocess av tâtonnementtyp kan se ut föreligger det 

inga svårigheter att konstruera en som bygger på excess demand hypo

tesen och som leder till ett varaktighetstillstånd som innebär full 

sysselsättning och konstant pris- och lönenivå. Vad som är svagheten 

med den gapanalys som Keynes diskuterar i "How to Pay for the War" 

är att den endast diskuterar ett gap, nämligen gapet på varumarkna

den, medan förhållandena på arbetsmarknaden och verkningarna på pen

ninglönen lämnas utanför analysen. 

3.3.1 Bent Hansens -inflationsmodell 

Bent Hansen formulerar i sin avhandling en gapanalytisk modell som 

har den egenskapen att prisstegringar i en situation av "överfull sys 

selsättning" ej nödvändigtvis sluter gapen på varumarknaden och ar

betsmarknaden. Eftersom prisstegringarna genereras av gapen möjliggör 

1. Om reallönen är högre än i utgångsläget uppstår ett utbudsöver
skott och om reallönen är lägre uppstår ett efterfrågeöverskott. 

(5 r 
2. = ~' a/i r >0 där i ä r den autonoma investeringsökningen. 

3. Hansen (1951), kapitel 7 och 8. 
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modellen en icke avstannande inflationsprocess. Det är diskutabelt 

om modellen bör klassificeras som keynesiansk, men om man med key-

nesianska modeller menar allmänna jämviktsmodeller, vilka ej uppfyl

ler Says eller Walras lag tillhör Hansens modell definitivt denna 

kategori.^ Dessutom är hela Hansens ansats ett försök att generalise

ra den keynesianska gapanalysen på ett sådant sätt att gapet på ar

betsmarknaden explicit integreras. Prisrörelserna i Hansens modell 

är styrda av excess demand hypotesen, men denna misslyckas inom mo

dellens ram med att sluta gapen på varumarknaden och arbetsmarknaden 

och det varaktighetstillstånd som modellen hamnar i karaktäriseras av 

ett bestående excess demand på båda marknaderna. Ett huvudskäl till 

varför marknadsjämvikt ej uppstår i modellen är att modellen saknar 

penningmarknad. En komplettering på denna punkt ger modellen likarta

de egenskaper söm den i kapitel två analyserade neoklassiska jämvikts

modellen. Den antydda kompletteringen blir inte mindre angelägen av 

att modellen i sin ursprungliga form i statisk mening är överbestämd. 

3.3.2 H-modellen i ursprunglig och modifierad form 

2 o Ekonomin i H-modellen består av två marknader: en varumarknad och en 

arbetsmarknad. 1 utgångsläget är reallönen sådan att det råder ett 
o . 1 efterfrågeöverskott på såväl varumarknaden som arbetsmarknaden. Hus

hållens efterfrågan efter varor antas vara bestämd av reallönen, me

dan hushållens utbud av arbetskraft är givet och konstant. Detta sena

1. Termerna Says lag och Wal ras lag används ibland litet slarvigt i 
litteraturen. Den riktiga terminologin tycks dock vara att man med 
Says lag avser att ekonomins aggregerade budgetekvation, där pen
ningsmarknaden är exkluderad, gäller identiskt i priserna, dvs att 
summan av värdet av excess demand är identiskt lika med noll. Detta 
är liktydigt med att excess demand för pengar alltid är lika med 
noll. Med Wal ras lag menar man att summan av värdet av excess demand 
på alla marknader, inklusive penningmarknaden, är identiskt lika 
med noll i priserna. Jmf Patinkin (1965) ss 3^~35 och ss 193"19^. 

2. H-modellen efter Hansen. 

3. Enligt Hansen råder en "monetary pressure of inflation" om gapen 
på varumarknad och arbetsmarknad är icke negativa och om åtminsto
ne något av gapen är positivt. De möjliga reallönerna kan därför 
stängas in i ett intervall. Hansen (1951),s 1. 
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re antagande innebär att den faktiska produktionsvolymen är bestämd 

av det givna utbudet av arbetskraft. Företagens efterfrågan efter 

arbetskraft antas vara bestämd av den produktionsvolym som företagen 

vid en given reallön önskar producera. Eftersom företagen antas va

ra kvant itetsanpassare kommer den planerade produktionsvolymen och 

den planerade efterfrågan efter arbetskraft att bero av reallönen. 

Den statiska versionen av H-modellen kan formaliseras på följande 

sätt^ 

a) d 
y = y d(w) 

+ 
= X 

d 
y = efterfrågan efter varan 

b) s 
X 

= y d(w) 
+ 

= X s 
X = utbud av arbetskraft 

c) s 
y = y(x) s 

y = faktiskt utbud av varor 

d) d 
X = x^(CO) d 

X 

00 

= efterfrågan efter arbetskraft 

W  I I »  = — = real Ionen. 
P 

med jämviktsvillkoren 

e) XE* (OÎ) = X 

f) y d(o)) = y(x) 

Modellen består av fem obekanta, y d, x s, y S, x d, CJ och sex ekvationer 

vilket gör den överbestämd. Orsaken härtill är att frånvaron av en 
2 enhetlig va 1 hand 1 ingsteori gör att Says lag inte gäller. 

Pris- och lönerörelserna antas vara bestämda av differentialekvatio

nerna 

1. Min modellformulering skiljer sig från Hansens, därför att jag ex
plicit formaliserar arbetsmarknaden. Hansen använder skillnaden 
mellan den planerade produktionsvolymen och den faktiska som ett 
index för gapet på arbetsmarknaden. Tecknen under argumenten anger 
der i va tornas kval i ta t i va egenskaper. 

2. Says lag skulle medföra att en ekvation följer ur de övriga och att 
jämvikt på en marknad implicerar jämvikt på den andra marknaden. 
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= f(y d(co) - y(x)) f(0)=0 

f, >0 

samt (3:14) 

^ = g (x d  (OJ) - x) g ( 0)=0 

g, >o 

Rei lönens rörelse är sålunda bestämd av differentialekvationen 

& w _ £ 
CO w p 

I ett varaktighetstillstånd måste det gälla att OJ/W=0, vilket är lik 

tydigt med att 

Modellen kräver således inte att excess demand är lika med noll på 

både arbetsmarknad och varumarknad, utan endast att den nominella pris

nivån och den nominella lönenivån ändras (växer) med samma procentuel

la tillväxttakt. Inflationsprocessen kan alltså fortgå utan att några 

reala förändringar initieras. Modellen kan vidare visas ha stabili

tetsegenskaper som innebär att varje reallön i en omgivning av real

lönen i ett varaktighetstillstånd rör sig mot densamma. 

Jag förutskickade ovan att en komplettering av modellen med en s k 

"Pigoueffekt" (eller realbalanseffekt) gör att modellen uppför sig 
2 o betydligt mera konventionellt. Vidare pekar de härigenom erhållna 

resultaten på den centrala roll som penningmängdens storlek och till

växttakt tycks ha för allmänna jämviktsmodellers dynamiska egenskaper. 

1. I Hansens ursprungliga formulering av modellen gäller rörelseek
vationerna den nominella istället för den relativa löne- och pris 
nivån. Resultatet av analysen påverkas naturligtvis ej av min al
ternativa formulering av prisrörelsehypoteserna. 

2. Hansen är själv klart medveten om denna slutsats, men genomför 
inte någon konkret analys. Hansen (I951)»s 171. 

g(x c'(o))-x) - f(y^(w) - y(x)) = 0 w>0 (3:15) 
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För det första så innebär en Pigoueffekt eller rea Iba lanseffekt in

tegrerad i t ex Keynes realmodell att full sysselsättning uppstår 

oberoende av likviditetsfällan. För det andra innebär en konstant 

relativ tillväxttakt av utbudet av pengar att inflationstakten i ett 

varaktighetstillstånd blir lika stor som penningmängdens relativa 

tillväxttakt. 

Jag låter hushållens reala efterfrågan efter varan bestämmas av 

efterfrågefunkt ionen 

y d  = y d(w,m) där m = — är initialinnehavet av realbalansen 
+ + P  

medan jag lämnar modellens övriga ekvationer oförändrade. Tillkoms

ten av ytterligare en variabel gör att ekvationssystemet (3:13) inte 

längre är överbestämt och att rörelseekvationen för reallönen nu kan 

skr i vas 

^ = g(x d(w) - x) - f(y d(w,m) - y(x)) (3:16) 

Den relativa förändringen av realvärdet av penningmängden bestäms av 

differentialekvationen 

- = y  - f (y ( t o , m )  - y(x)) (3:17) 

M där u =  ̂  är den exogent bestämda relativa tillväxten i penning

mängden. Kombineras nu ekvationerna (3:16) och (3:17) erhålles föl

jande system av differentialekvationer i w och m 

- = G(x (OJ) - x) - F(y (W,M) - y(x)) 

^ = y - f(y d(w,m) - y(x)) 

( 3 : 18 )  

1. "Monetary pressure of inflation" förutsätter nu att w och p har 
sådana värden att inget gap är negativt och åtminstone något gap 
är positivt. 
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och ett varaktighetstillstånd (w°,m°) är definierat av' 

g(x d(co°)-x) - f(y d(w°,m°) - y(x)) = 0 

(3:19) 

y - f(y d(u)°,m°) - y(x)) = 0 

Liksom ovan gäller att p/p = w/w i varaktighetstillståndet, men det 
2 o gäller dessutom att y = p/p. En ekonomisk politik som håller pen

ningmängden konstant (y =0) medför således att både arbetsmarknad 

och varumarknad kommer i jämvikt i varaktighetstillståndet samtidigt 

som inflationen upphör. Detta resultat är typiskt för dynamiska varian

ter av allmänna jämviktsmodeller som inkluderar en penningmarknad och 

resultatet överensstämmer med de i kapitel två erhållna resultaten. 

Men modellen skiljer sig på en väsentlig punkt från den där behandla

de neoklassiska modellen. De reala storheterna i varaktighetstillstån

det är inte oberoende av y. En höjning av y leder till en sänkning 
3 av reallönen och en höjning av rea 1ba1anserna. Resultatet är intui

tivt begripligt om man håller i minnet att frånvaron av inflation in

nebär likhet mellan önskad och faktisk sysselsättning, medan en posi

tiv inflationstakt innebär att den faktiska sysselsättningen understi

ger den önskade, dvs reallönen är lägre än arbetskraftens marginal

produkt. Detta kan åstadkommas genom en för företagen gynnsammare re

lation mellan penninglön och prisnivå. På ett likartat sätt kan man 

resonera för att intuitivt förstå att en högre inflationstakt i var

aktighetstillståndet innebär ett större innehav av realbalanser. Om 

man emellertid tänker sig att ett positivt excess demand på varumarkna

den och arbetsmarknaden innebär ett negativt excess demand på penning

marknaden, dvs att hushållen upplever att de har för höga realbalanser, 

föreligger ett problem att få hushållen att hålla den högre volymen av 

realbalanser. Detta problem löser sig emellertid om man ser till vad 

som faktiskt omsätts på marknaden vid varje tidpunkt. I frånvaro av lager 

1. För modellens stabilitetsegenskaper se appendix 3. 

2. "Monetary pressure of inflation" i varaktighetstillståndet för
utsätter att y>0. 

3. För en formell härledning se appendix 3. 
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kommer den korta sidan av marknaden att bestämma de faktiskt omsatta 

mängderna och i det föreliggande fallet byts således de varor som 

bjuds ut.^ Den reala köpkraft som blir otillfredsställd innebär för 

hushållens del att den ackumuleras som ett tvångssparande. Men det 

faktum att hushållet inte kan realisera sina köpplaner innebär vissa 

problem med begreppet efterfrågan. Hur reagerar ett subjekt som upp

lever att det inte kan genomföra sina planerade köp? Kommer det verk

ligen att fortsätta att signalera den köpvilja som anges av efterfrå-

gefunktionen = y c'(co,m) och kommer utbudet av arbetskraft verkligen 

att vara opåverkat av det faktum att hushållet inte kan tillfredsställa 

sin planerade efterfrågan? 

Dessa frågor är Hansen klart medveten om och han diskuterar fall där han 

menar att hushållet har anledning att signalera en högre köpvilja än 

vad som anges av efterfrågefunktionen i hopp om att därigenom tillskan-
2 sa sig en tilldelning utöver vad det annars skulle erhålla. Man kan 

emellertid också tänka sig att hushållet upplever den varuvolym som 

det faktiskt erhåller som en extra restriktion på sitt beslutsproblem 

och anpassar sin efterfrågan efter realbalanser och utbud av arbets

kraft, givet denna extra restriktion. Överhuvudtaget uppkommer vid by

te i ojämvikt en hel del nya problemställningar. Förutom de nämnda prob

lemen för hushållet ser företagets beslutsproblem också annorlunda ut. 

För det första är det enskilda företaget inte längre nödvändigtvis 

kvant itetsanpassare. Som påpekats av Arrow kan det enskilda företaget 

höja sitt pris utan att förlora i försäljningsvolym. Företagen samman-

1. I detta påstående ligger implicit ett antagande om att bytet är 
frivilligt och ett antagande om att bytet uttömmer alla ömsesidigt 
fördelaktiga transaktioner. Om bytet är frivilligt kan den omsatta 
mängden (X) inte överstiga minimum av de kvantiteter som etterfrå
gas (D) och bjuds ut (S), dvs X<min(D,S). Att alla ömsesidigt för
delaktiga transaktioner genomförs innebär att den omsatta mängden 
inte kan vara mindre än minimum av D och S. Dvs X>min(D,S). Till
sammans implicerar detta att X=min(D,S). 

2. Hansen (1951) ss 21-24. 
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tagna säljer ju redan mindre än vad som efterfrågas.^ För det andra 

är det möjligt att företaget upplever det otillräckliga utbudet av 

arbetskraft som en extra restriktion på sitt beslutsproblem och an

passar sitt utbud av varor givet denna extra restriktion. Dessa prob

lem och andra får jag anledning att återkomma till, men jag vill re

dan här ifrågasätta om excess demand hypotesen - i Hansens eller den 

neoklassiska tappningen - utgör den bästa beskrivningen av prisrörel

serna i ojämviktssituationen. 

Jag vill avslutningsvis peka på att H-modellen i både ursprunglig och 

modifierad form innebär att bestående prisstegringar är resultatet av 

fullt eller överfullt sysselsatta resurser. Samtidig (hög) arbetslös

het och inflation är främmande för Keynes och den äldre post-keyne-

sinska analysen. Detta svarar också mycket väl mot samtida empiriska 

erfarenheter. 

3.4 De neokeynesianska teoribildningarna 

Den ortodoxa Keynestolkning som jag redogjort för i avsnitt 3.2 karak

täriseras av 1ikviditetsfällan, lönestelhet och den inbegriper ofta en 

markerad elasticitetspessimi sm. Förutom att speku1 ationskasseefterfrå

gans ränteelasti c i tet är oändlig i likviditetsfällan anses också ofta 

investeringsvolymen i mycket liten utsträckning vara räntekänslig. 

Det senare påståendet kan man knappast finna stöd för hos Keynes. 

Snarare försöker Keynes argumentera för att en räntesänkning endast 

innebär en begränsad ökning av investeringsvolymen, som kan vara otill

räcklig för att motverka en autonom nedgång av de i hög grad av insta-
2 

bila spekulations- och förväntningsfaktorer bestämda investeringarna. 

Denna Keynestolkning pläderar också för finanspolitikens överlägsen

het gentemot penningspolitiken. I dagsläget har denna Keynestolkning 

låg vetenskaplig status och återfinns huvudsakligen i läroböcker i mak-

roteori. En mera ansedd och mera neoklassiskt orienterad modifiering 

1. Arrow (1959)• 

2. Keynes (1936), s 252. Jag ansluter mig här till den tolkning av 
detta avsnitt i "General Theory" som finns hos Leijonhufvud (1967). 
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av Keynes doktrin har som sina upphovsmän Don Patinkin och Chicago

skolan med Milton Friedman som ledande namn. Dessa bidrag utgör sna

rare kritik av Keynes och keynesianserna än Keynestolkningar och de

ras ståndpunkter kan kortfattat karaktär i seras med orden elasti c i tets

optimism, lönerörlighet och penningpolitik.^ Patinkins kritik av Key

nes går i grova drag ut på att Keynes bortser ifrån den s k realbalans-

effekten. I Patinkins efterfrågefunktioner ingår realvärdet av pen

ningmängden 1  bland argumenten och även om en nomi na 1lönesänkning ej 

kan ändra reallönen kommer den fallande prisnivån att stimulera ef

terfrågan och sysselsättningen genom att penningmängdens realvärde 

stiger till följd av fallande varupriser. 

Jag skall i detta avsnitt behandla Keynestolkningar som innebär att 

marknadsadmini stratorn, om han överhuvudtaget finns i den keynesianska 

teorin, arbetar långsammare och kortsiktigt också på ett helt annat 

sätt. Denna forskningsinriktning har framvuxit stegvis och bitarna som 

så småningom sammanfogats till en sammansatt teori finns hos olika 

forskare. Ett teori fragment finns redan hos Patinkin (1956). Han be

handlar hur företagets kortsiktiga beteende på arbetsmarknaden påverkas 
o o 3 av en otillräcklig efterfrågan på varumarknaden. Ett annat teorifrag

ment finns hos Clower. Han analyserar hur hushållets "effektiva" ef

terfrågan påverkas av att hushållet upplever och/eller faktiskt ut-

sätts för ransoner ingsrestriktioner på vissa marknader. Leijonhufvuds 

bidrag består i att han menar att det revolutionära elementet i Gene

ral Theory är att Keynes vänder på sin lärare Marshalls rangordning 

av pris- och kvantitetsreaktioner på marknaden. I Marshalls marknads

analyser sker pr isreaktionerna med oändlig hastighet, medan kvantitets

reaktionerna sker med ändlig hastighet. I Keynes system är det, 

enligt Le ijonhufvud, kvantitetsanpassningarna som sker med oändlig 

hastighet och prisanpassningarna som sker med ändlig hastighet.^ 

1. Se t ex Friedman (1956), speciellt essän "The Quantity Theory of 
Money: A Restatement" skriven av Friedman. Se även Patinkin (1965). 

2. Denna kritik överensstämmer väl med den kritik som framfördes av 
Pigou i slutet av 1930-talet. 

3. Patinkin (1965) kapitel 13. 

*4. C lower ( 1 965). 

5. Leijonhufvud ( I 9 6 8 ) .  
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Detta betyder att Keynes kortsiktiga analys är en analys av jämvikts

lägen som innebär att konsistent byte sker till priser skilda från 

priserna i en W-jämvikt. 

Ett "naturligt" slutsteg i denna teoriutveckling är att kombinera 

Patinkins kortsiktiga beslutsteori för företaget med Clowers besluts

teori för hushållet och analysera de jämviktslägen som uppstår ur en 

anpassningsprocess under vilken prisvektorn är konstant. Detta slut

steg togs av Barro och Grossman.^ 

3.4.1 Patinkins bidrag 

Patinkin behandlar en situation där företagen inte kan sälja den pro

duktionsvolym som de givet den rådande reallönen önskar sälja. Ut

budsöverskottet på varumarknaden innebär att företagens lager byggs 

upp. Om det i denna situation uppstår krafter som snabbt återför varu

marknaden till en W-jämvikt kommer utbudsöverskottet inte att återverka 

på efterfrågesidan av arbetsmarknaden. Men om antagandet om dessa snab

ba självreglerande egenskaper släpps är det, enligt Patinkin, inte rea

listiskt att tänka sig att företagen fortsätter att producera och bjuda 

ut den produktionsvolym som anges av den rådande reallönen. Det enskil

da företaget försöker, för att undvika kostsam lageruppbyggnad, att an

passa sin produktionsvolym till den rådande efterfrågan. Ett sätt att 

kortsiktigt göra detta är att endast efterfråga den arbetskraft som fö

retaget behöver för att tillfredsställa efterfrågesidan. Utbudsöverskot

tet på varumarknaden fortplantar sig över på arbetsmarknaden, där det 

tar sig uttryck i form av en minskad efterfrågan efter arbetskraft. 

Hed andra ord, funktionssambandet mellan den rådande reallönen och den 

efterfrågade mängden arbetskraft upphör och företagen kommer att produ

cera i en punkt där arbetskraftens margi na 1 produkt överstiger real-
. . .  2  lönen. 

1. Barro & Grossman (1971). 

2. Den efterfrågade mängden arbetskraft kommer i denna situation att 
bero av den efterfrågade varumängden. Om den kortsiktiga produk-
tionsfunktionen är y=F(x) blir funktionssambandet x=F~'(yd) där y 
är den efterfrågade varumängden. Reallönen blir lägre än arbets
kraftens marginalprodukt därför att x<x (u>) och därför att margi
nalprodukten faller med växande sysseïsôttnÎng. 
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överfört till en analys av aggregaten på varumarknad och arbetsmarknad 

innebär de lägen av konsistent byte som uppstår i Patinkîns analys att 

den efterfrågade mängden av varan överensstämmer med den utbjudna mäng

den medan arbetsmarknaden karaktäriseras av att den faktiska syssel

sättningen understiger den sysselsättningsvolym som hushållen bjuder 

ut. Enligt Patinkin innebär det faktum att företagen "tvingas" produ

cera en lägre kvantitet än den som motiveras av den rådande reallönen 

en press nedåt på prisnivån och av analoga skäl innebär den ofrivilli

ga arbetslösheten en press nedåt på nominal lönen. Patinkin tror där

för inte på att de lägen av konsistent byte vid undersysselsättning 

som antas uppstå långsiktigt kan bestå. Även om de prisrörelser som 

förekommer innebär att reallönen förblir konstant kommer den fallande 

prisnivån via verkningarna av realbalanseffekten att på lång sikt åter

föra ekonomin till en W-jämvikt. 

Implicit i Patinkins analys finns ett antagande om att de anpassnings

processer som leder till de successiva undersysselsättningsjämvikterna 

och som karaktäriseras av att kvantitetsanpassningarna går snabbare än 

de prisanpassningar som återför systemet till full sysselsättning. Det

ta är samma idé som Leijonhufvud menar finns implicit i Keynes "Gene

ral Theory". 

S.4. 2 Clowevs bidrag 

Det angivna huvudsyftet med Clowers uppsats 1  ä r att klargöra den for

mella grunden för den keynesianska revolutionen och dess relation till 

klassiskt eller neoklassiskt tänkande. Han menar att den neoklassiska 

nyorientering som han kan spåra i samtida teoretiska resonemang, genom 

sin formella elegans och konsistens, har en tendens att blunda för de 

komplikationer som karaktäriserar verkligheten. Vad han gör är att pe

ka på de komplikationer som uppstår inom ramen för hushållets besluts

problem i situationer, där prisvektorn är sådan att bytesmöjligheterna 

1. Clower (1965). Vill man vara doktrinhistoriskt exakt skall uppsat
sen dateras till år 1962. Detta år presenterades den pä en konferens 
kring ränteteori i Frankrike. Likartade tankegångar finns hos 
Clower II967) och Clower (1969). 
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är ofullständiga. Detta leder fram till en beslutsteori som kan bilda 

ett mikroekonomiskt underlag för den keynesianska efterfrågefunktio-

nen. Clower tar fasta på det faktum att de efterfrågade och utbjudna 

mängderna som anges av de neoklassiska beteendefunktionerna endast 

är realiserbara om prisvektorn råkar vara den prisvektor som skapar 

en W-jämvikt. Det hittills behandlade begreppet efterfrågan är alltså 

inte längre relevant om man överger fiktionen av en marknadsadministra-

tor som innan byte sker anpassar priserna till jämviktsvärdena. Lik

som för företaget i Patinkins analys, bör det gälla för det enskilda 

hushållet att den efterfrågan eller det utbud det signalerar på mark

naden påverkas av de transaktionsmöjligheter som faktiskt föreligger. 

Om det t ex är så att hushållet är undersysselsatt är det rimligt att 

tänka sig att hushållets efterfrågan på varumarknaden påverkas av det 

faktum att det inte får sälja den arbetskraftsvolym det önskar. Detta 

bl a av det skälet att de penninginkomster som hushållet erhåller blir 

lägre än de som den neoklassiska efterfrågefunktionen förutsätter. I 

detta fall befinner sig hushållet på den långa sidan av marknaden och 

den restriktion på utbudet av arbetskraft som det upplever är i högsta 

grad reell. Ä andra sidan,om hushållet verkligen kan tillfredsställa 

sin efterfrågan kan det uppleva att ytterligare byte i samma riktning 

är möjligt. 

I en ojämvikt blir således de neoklassiska efterfrågefunktionerna 

imaginära (notional) i den meningen att ett hushåll som t ex inte kan 

realisera sitt utbud av arbetskraft inte kan meddela marknaden att 

det skulle vilja köpa den varumängd som anges av de neoklassiska 

efterfrågefunktionerna, eftersom dessa förutsätter inkomster utöver 

vad hu shållet faktiskt erhåller. De effektiva efterfrågefunktionerna 

är de som erhålles när hushållet i sitt beslutsproblem tar hänsyn till 

de restriktioner - utöver budgetrestriktionen - som de objektiva och/ 

eller upplevda transaktionsmöjligheterna ställer. 

En allmän formell beskrivning av Clowers tankegång som inbegriper att 

hushållet kan vara bundet av transaktionsmöjligheterna på såväl utbuds-
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sîdan som efterfrågesidan är följande:^ Hushållet har nyttofunktionen 

U.(x.,M.) = U.(z.+r.,M.) 
I I I I I I ' I 

som antas vara två gånger kontinuerligt deriverbar och konkav i argu

menten. Vidare är r.eFl], x.eR^ och z.eR^ vektorerna för initie! la i + i + i 
innehav av varorna, s 1 ut 1 i g konsumti on och nettotransaktioner. 

M. är si ut innehavet av pengar. Låt slutligen p£R +  vara prisvektorn 

för varorna (priset på pengar är 1). De imaginära neoklassiska efter-

frågefunktionerna, som innebär att den nettoefterfrågan som hushållet 

signalerar på marknad h implicit förutsätter att transaktionsmöj1ig-

heterna är obegränsade på alla marknader, erhålles som den h:te kompo

nenten i den optimala vektorn till följande program. 

2 Maximera U.(z.+r.,M.) under restriktionerna i i i ' i 

a) p.z. + M. < M. + IT. R  I  I  I = I  I  

b) M. > 0 
, = 

c) z. + r. > 0 i i = 

där H. = I 0.. n. är hushåll i : s andel i företagens vinster. De para

metrar som finns i beslutsproblemet är förutom de intiella innehaven 

av varor och pengar endast priserna och vinstandelarna och de imaginära 

efterfrågefunktionerna kan om vi undertrycker de initiella innehaven 

skrivas som funktioner av prisvektorn och vinstandelen 

z i h  = z. h(p n.) h=1.,1 (3:20) 

1. Jmf Clower (1965) och Benassy (1975). 

2. Restriktion a) är budgetrestriktionen och den innebär att värdet av 
hushållets köp och försäljning plus s 1 ut innehavet av pengar inte kan 
överstiga ini t i a 1 innehavet av pengar och vinstutdelningen. Restrik
tion b) innebär att hushållet inte kan hålla ett negativt innehav 
av pengar och restriktion c) att hushållet inte kan konsumera ne
gativa kvantiteter. 
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Med den effektiva efterfrågan på marknad h menar Clower det byte på 

marknad h som hushållet önskar realisera när maximeringen utförs under 

hänsynstagande till de restriktioner på bytesmöjligheterna som hushål

let upplever på alla andra marknader. Eftersom problemformuleringen 

innebär att hushållet antingen efterfrågar eller bjuder ut varor till 

försäljning skall jag i likhet med Clower förenkla framställningen 

genom att anta att varorna kan indelas i två kategorier. Den ena kate

gorin innehåller varor som alltid efterfrågas.^ Låt D. vara mängden 

varor som hushållet alltid efterfrågar ( z. ̂ >_Q ) och S. vara mängden av 

varor som alltid bjuds ut (z.^O). Om z.^,(h'=1,..., 1 h'*h) är de 

restriktioner som upplevs på alla marknader utom den h:te erhälles 

hushållets effektiva efterfrågan pä marknad h som en komponent i lös

ningsvektorn till problemet. 

Maximera U.(z.+r.,M.) under restriktionerna 
I i i ' i 

a) pz. + M. < M. + II. v  i  1 = 1  i  

b) z. + r. > 0 i i = 

c) M. > 0 i = 

d) z. u, < z.,, h'eD. h'*h i h 1  = ih" i 

e) z., . > z., . h 1eS. h '*h i h ' = i h 1  i 

Den beslutsmängd som hushållet upplever beror här förutom av priser, 

vinstandel och i n i t i e 1 la tillgångar också av de kvantitativa restrik

tionerna på bytesmöjligheterna som hushållet upplever. Allmänt kommer 

därför den effektiva efterfrågan på marknad h att bero av såväl pri

ser som upplevda kvantitativa restriktioner 

zih = 5ih(p,n.,I.) (3:21) 

1. I frånvaro av detta antagande måste restriktionerna på transaktions 
möjligheterna formuleras så att det på varje marknad föreligger en 
restriktion på köp och en restriktion på försäljning av varan. Som 
Benassy påpekat innebär specialiseringsantagandet matematiskt star
ka restriktioner på de initiella tillgångarna. Se Benassy (1975)-
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Huvudpoängen med de effektiva efterfrågefunktionerna är alltså att 

såväl priser som kvantiteter ingår som oberoende variabler. Detta 

är inte fallet i den neoklassiska teorin, därför att denna teori 

vilar på den tysta förutsättningen att beteendet inte påverkas av 

de faktiska transaktionsmöj1igheterna.^ Begreppet inkomst är definie

rat i termer av såväl priser som kvantiteter och Clowers "duala be-

slutshypotes" innebär därför att den keynesianska konsumtionsfunk-
2 

tionen kan ges ett mikroteoretiskt underlag. 

Ett av huvudskälen till att den s k Mduala bes 1utshypotesen 1 1  och de 

effektiva efterfrågefunktionerna blir de relevanta marknadssignalerna 

i situationer av "falska priser" är att bytet sker i en penningekonomi. 

Viljan att köpa måste backas upp med kontanter, eller som Clower ut

trycker det: "Money buys goods and goods buy money, but goods do not 
3 buy goods". Med andra ord, ett undersysselsatt hushåll har ingen möj

lighet att meddela varumarknaden att det till de givna marknadspri ser

na vill köpa mera varor förutsatt att det erbjuds ytterligare syssel

sättning. De ofullständiga förtjänstmöjligheterna utgör en extra 

restr i kt i on. 

I den neoklassiska teorin är det de imaginära efterfrågefunktionerna 

i förening med Wal ras lag som utgör huvudmekanismen i det jämvikts-

skapande signalsystemet. Clower ser Keynes teori som ett angrepp på 

Walras lag och visar att en variant av denna lag, som innebär att man 

ersätter de imaginära efterfrågefunktionerna med de effektiva efter-

frågefunktionerna, medför att lagen måste omformuleras så att den lyder: 

Värdet av summan av excess demand på alla marknader är högst lika med 

noll. ! termer av min härledning av de imaginära och effektiva efter-

1. Alternativt kan problemställningen uppfattas så att byte aldrig 
sker förrän marknadsadministratorn funnit priserna som skapar en 
W-j ämv i kt. 

2. I Klein (1968), ss 255""273 härleds den keynesianska konsumtions
funktionen genom att de neoklassiska efterfrågefunktionerna ges 
passande homogenitetsegenskaper. 

3. Clower (1969). 
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frågefunktionerna föreligger bindande restriktioner i mängden av varor 

som hushållet bjuder ut. Dessa innebär att de monetära resurserna blir 

mindre än vad de blivit i frånvaro av dessa restriktioner.^ Detta in

nebär i sin tur att värdet av hushållets nettoefterfrågan och slutin

nehav av pengar blir lägre än i alternativfallet. 

Konsekvenserna av de effektiva marknadssignalerna för ekonomins möj

ligheter att nå en W-jämvikt är inte helt klara i Clowers uppsatser. 

En tolkning är att analyser av marknadsekonomins självreglerande egen

skaper ej kan bygga på de imaginära excess demand funktionerna, och att 

det skisserade alternativa signalsystemet försvårar rörelsen mot W-

jämvikten. Det är vidare inte klarlagt hos Clower huruvida byte sker 

utanför W-jämvikten och i så fall hur. Man kan t ex tänka sig att byte 

sker först när subjekten i ekonomin efter hänsynstagande till upprepa

de kvantitetssignaler kan genomföra ett konsistent byte. Denna senare 

frågeställning för mig över till Leijonhufvuds Keynestolkning. 

3.4.3 Leijonhufvuds Keynes tolkning och K-jämvikten 

Den Keynestolkning som Leijonhufvud presenterar i boken "Keynesian 

Economics and the Economics of Keynes" anknyter nära till Clowers ti

digare refererade arbeten. Leijonhufvud menar att Keynes inte ifråga

sätter den neoklassiska på fullständig rationalitet baserade besluts

teorin. Detta innebär t ex att prissystemet fungerar i den meningen 

att en förändrad prisvektor leder till ett förändrat beteende, och 

Keynes förnekar inte heller existensen av en prisvektor, som när den 

uppnåtts, garanterar en W-jämvikt. Vad Keynes, enligt Leijonhufvud, 

eliminerar från den neoklassiska teorin är endast walrasianske mark-

nadsadministratorn, som via upprepade prissignaler tillhandahåller 

den för konsistent byte nödvändiga informationen. Enligt Leijonhufvud 

tänker sig Keynes att marknadsadministratorn arbetar med andra styr

signaler, som visserligen kan leda till ett "konsistent byte", men 

1. Dessa bindande restriktioner kan tolkas som att hushållet är under-
sysselsatt eller mera oprecist att det upplever arbetslöshet. 
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bytet sker inte nödvändigtvis i en W-jämvikt.^ En idealiserad bild 

av den "keynesianska versionen" av tâtonnementprocessen i en ekonomi 

med ett hushåll och ett företag är följande: På "market day" inleder 

marknadsadmini stratorn bytet genom att ange en prisvektor som inne

fattar alla varor. Företaget anger därefter, med hjälp av besluts

kriteriet vinstmaximering under teknologiska restriktioner sin pro

duktionsvolym och sin efterfrågan efter arbetskraft. Hushållet anger 

med hjälp av beslutskriteriet nyttomaximer ing under budgetrestriktion 

hur mycket varor det är villigt att köpa och hur mycket arbetskraft 

det är villigt att bjuda ut. Om hushållets efterfrågan efter varor 

t ex understiger företagets utbud av varor, samtidigt som företagets 

efterfrågan efter arbetskraft understiger hushållets utbud av arbets

kraft börjar en ny omgång i vilken de korta sidorna av marknaden till

sammans med den konstanta prisvektorn blir de nya bestämningsfaktorer-

na i beslutsprocessen. Marknadsadmini stratorn meddelar hushållet och 

företaget hur mycket arbetskraft och varor det rent faktiskt kan sälja. 

Med denna information som grund, anger hushållet, med hjälp av besluts

kriteriet nyttomaximer ing under budget- och sysselsättningsrestriktion 

hur mycket varor det är villigt att köpa. Företaget anger, med hjälp 

av beslutskriteriet vinstmaximering under försäljningsrestriktion sin 

efterfrågan efter arbetskraft. Marknadsadmini stratorn överför dem nya 

informationen till subjekten och en ny omgång börjar. Processen fort

sätter tills företagets efterfrågan efter arbetskraft ger hushållet en 

sådan inkomst att det precis efterfrågar företagets produktionsvolym. 

När detta är fallet kommer den effektiva efterfrågan och det effektiva 

utbudet på såväl varumarknaden som arbetsmarknaden att reproduceras i 

nästa steg av processen, samtidigt som både hushållet och företaget 

upplever att de angivna kvantiteterna maximerar nyttan respektive vins

ten, givet alla de restriktioner de upplever. Ett globalt och indivi

duellt konsistent byte kan ske till den under hela processen givna 

pr i svektorn. 

1. Leijonhufvud (1967), (1968) och (1971). Det bör framhållas att de 
Keynestolkningar som presenteras av Clower och Leijonhufvud inte är 
invändningsfri a som Keynestolkningar betraktat. När man läser 
Clower (1965) får man lätt intrycket att Clowers sätt att uppfatta 
Keynes är det enda sättet att uppfatta Keynes. 

2. Utbudsöverskott på både varumarknad och arbetsmarknad förutsätter 
att efterfrågeöverskott råder på någon annan marknad, t ex penning
marknaden . 
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Denna tâtonnementprocess som involverar upprepade kvant itetsanpass-

n.i.ngar kan generaliseras till ett godtyckligt antal företag, hushåll 

och marknader.^ Antag att ekonomin består av k st hushåll, n-k st 

företag och 1 marknader. Hushållens beteende när prisvektorn är skild 

från prisvektorn i W-jämvikten har jag behandlat ovan. Det återstår 

således att införa företagens beteende under falsk prisvektor. 

Företaget j efterfrågar produktionsfaktorer (heD.) för att bjuda ut 
J ] 

varor (heSj). En produktionsplan är då en vektor y.eY.cR , där Yj är 

företag j:s produktionsmängd. Det gäller således att 

yjh i o hes. 

Vjh i 0 h £ Dj 

2 Produktionsmängden antas ha Debreu-egenskaperna 

(i) Yj är sluten och konvex 

(ii) 0 e Y. 
J n 

(i i i) Y fi (-Y) = {0} med Y » .Z Y. 
J j 

Om prisvektorn är given och skild från den som skapar en W-jämvikt 

erhålles företagets effektiva efterfrågan på marknad h (z. h=-y.,) som 
J n j n ^ 

en komponent i lösningsvektorn till det "duala beslutsproblemet. 1 1  

1. Denna generalisering har genomförts av Benassy (1975). 
Se även Benassy ( 1976)• 

2. Se Debreu (1959)» ss 39~^0. Antagande (ii) betyder att företaget 
har möjlighet till total inaktivitet och (i i i) betyder att om den 
aggregerade produktionsplanen y är möjlig, så är produktionsplan 
-y omöjlig. Med andra ord produktionsprocessen kan ej omvändas så 
att input uppstår som output. Slutligen (i) innebär att man ger 
produktionsmängden sådana egenskaper att ett vinstmaximum existe
rar . 

3. Härmed avses Clowers duala beslutshypotes tillämpad på företaget. 
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Maximera IK = pyj under restriktionerna 

a) y. e Y. 
yJ J 

b) y., , > y.h'eD. h'*h ' i h ' = ' i n 1  j 

c) y.. < y.h 1  eS. h 1  *h J h = J h 1  j 

Företagets effektiva efterfrågan (zj^) erhålles då som den h:te kom

ponenten i lösningsvektorn med omvänt tecken. 

När tâtonnementprocessen startar med att den effektiva nettoefter

frågan pä samtliga marknader anges gäller för marknad h att 

n 
z, = . E, z., * 0 h i=l ih 

dvs att konsistent byte är omöjligt i frånvaro av ransonering. Före

tagen och hushållen mäste därför på något sätt informeras om de fak

tiska transaktionsmöjligheterna. I model 1 ekonom in med ett hushåll, ett 

företag och tre marknader som diskuteras i huvudtexten ovan är det 

inga problem att ange de faktiska transaktionsmöjligheterna. När an

talet subjekt utökas måste man på något satt ange ransoneringsregler 

för tilldelningen. Om man i likhet med Benassy gör de faktiska trans

aktionsmöjligheterna för subjekten till kontinuerliga funktioner av den 

effektiva nettoefterfrågan hos samtliga subjekt får man för marknad h 

att 

z  i h =  Fih^ z1h" * * , znh^ i=1,...,n 

Dessa ransoneringsregler kan i praktiken ta sig många olika uttryck. 

Det kan t ex på varumarknaderna vara frågan om kösystem, ransoner ings-

kuponger m m och på arbetsmarknaden kan man tänka sig att olika typer 

av priori tetssystem bestämmer sysselsättningsmöjligheterna. Det teo

retiska skälet till dessa funktioner är att under tâtonnementprocessen 

underrätta subjekten om de faktiska bytesmöjligheterna och det är var

ken nödvändigt eller önskvärt att något byte faktiskt sker. Avsikten 
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med kvantitetsanpassningarna är ju att skapa en situation som möjlig

gör konsistent byte samtidigt som de faktiskt tilldelade kvantiteterna 

är konsistenta med ett optimeringsbeteende på individuell nivå, där 

hänsyn tas till de upplevda bytesmöjligheterna. 

Ransoner ing^funktionerna brukar dessutom ges följande egenskaper^ 

(i) |zih| < |zih| ochi.h2.h>0 Vh och ! 

("> zh 5ih i 0 - ;ih " 5ih vh och 1 

Egenskap (i) innebär att bytet är frivilligt. Man kan således inte 

tvinga individen att byta mer än vederbörande önskar. Egenskap (ii) 

innebär att den korta sidan av marknaden alltid kan realisera sin 

effektiva efterfrågan, vilket brukar uttryckas som att marknaden sak

nar trögheter ("frict ionless market 1 1). 

Ransoneringsfunktionerna kan uppfattas som ett substitut för marknads-

administratorn eller som att han signalerar i varje steg av besluts

processen via dessa ransoner ingsfunkti oner. Som ett konsistenskrav på 

ransoneringsfunktionerna bör dessutom gälla att hela varumängden för

delas, vilket formellt innebär att 

n 
z, = .1- z., = 0 Vh h i=l ih 

Slutligen behöver man regler som översätter den effektiva efterfrågan 

på marknaden till individuellt upplevda restriktioner på transaktions

möjligheterna. Benassy låter de upplevda restriktionerna vara konti-
2 nuerliga funktioner av den individuella effektiva efterfrågevektorn 

;ih " f(51h 5nh> 

1) Se Grossman (1971) och Benassy (.1975) -

2) Benassy (1975)-
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och anger dessutom egenskaperna 

(i) I z., I <  |z. u|=>z.,=z. u  i = 1 ,. . . , n v /  1  i  h 1  ' i h 1  i h  i h  '  9  

Med andra ord, om marknadsadministratorn tilldelar subjektet faktiska 

kvantiteter som är lägre än de effektivt efterfrågade tolkar subjek

tet detta så att de upplevda transaktionsmöjligheterna är lika med 

den faktiska tilldelningen. Om å andra sidan tilldelningen överens

stämmer med den effektiva nettoefterfrågan är det rimligt att tänka 

sig att subjektet kan uppleva ytterligare transaktionsmöj1 igheter i 

samma riktning. Detta kan formaliseras som 

(ii) z. u  = z., => (z., - z. u) z., > 0 ih ih ih ih 7  ih= 

Speciellt bör det gälla om subjekten befinner sig på den korta sidan 

av marknaden att 

(i i i) z. u  z , < 0 => (z. u  - z.,)z. u  > 0 i h h ih ih ih 

Egenskaperna (ii) och (i i i) innebär således att subjektet kan uppleva 

en övre gräns för transaktionsmöjligheterna även om den effektiva ef

terfrågan går att realisera. 

En K-jämvikt definieras då som en fixpunkt i den rekursiva process som 

den skisserade tâtonnementprocessen i kvantiteter utgör. Fixpunkten 

innebär att de restrikti oner på transaktionsmöj1igheterna som de ef

fektiva efterfrågevektorerna ger översätts via ransoneringsfunktionerna 

och tolkningsfunktionerna i nya restrikti oner som reproducerar samma 

effektiva efterfrågevektorer. De transaktioner som subjekten reali

serar z.^, y.^ kan vara lägre än den effektiva efterfrågan på de mark

nader där subjekten är på den långa sidan. Detta innebär att det i en 

K-jämvikt kan förekomma såväl ofrivillig arbetslöshet som ransonering 
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på varumarknaden.^ Dessutom upplever subjekten gränser för trans

aktionsmöjligheterna som är lika med de faktiska transaktionerna på 

de marknader där de upplever bindande restriktioner och större än 

eller lika med de faktiska transaktionerna på de marknader där de upp

lever icke bindande restriktioner. 

Vidare gäller att konsistent byte på alla marknader är möjligt där

för att det för alla h gäller att 

n 
.E, z.. = 0 i=1 i h 

Dessutom gäller att de faktiska transaktionerna för varje subjekt 

maximerar subjektets nytta (vinst) givet alla restriktioner som det 

upplever. Formellt gäller därför i en K-jämvikt att 

z. maximerar U.(z.+r.,M.) under restriktionerna i i i i ' i 

pz. + H. <' M •+ n. K  i i = i 

r. + z. > 0 i i = 

M. > 0 

z., < z.. heD. i h = i h i 

z., > z.. heS. i h = i h i 

och y. maximerar py. under restriktionerna 
J  y y  J  

y. e Y. 
y J  J  

y., < y., heS. ' j h = 71 h j 

y.. > y. u  heD . yj h = ' j h j 

1. En K-jämvikt existerar således om korrespondensen {z j t-1 ) }-Kz|  ̂(t)} 
har en fixpunkt. Existensen under förutsättningar som i stort över
ensstämmer med de ovan angivna har visats av Benassy (1975). Det gäl
ler att visa att korrespondensen är definierad på en icke tom, kom
pakt och konvex delmängd S av och att korrespondensen från S till 
S är sådan att för alla värden i S så är korrespondensen övre-semi-
kontinuerlig och avbiIdningsmängden konvex och icke tom. 
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Att den vektor z. som uppstår när alla effektiva efterfrågevektorer 

reproduceras är bästa möjliga för hushållet, givet alla restriktio

ner, inses genom följande resonemang. Om z. inte är bästa möjliga 

skulle hushållet för åtminstone något h vilja ha z?^ * z.^. Om heD. 

skulle hushållet vilja välja z? u  > z. u  t y z?, < z.. innebär att sub-J  J  i h i h ' i h ih 
jektet påtvingats byte vilket ransoneringsfunktionen utesluter. 

Vidare z?, > z.. implicerar z., > z. u  t y z., innebär att maximeringen i h  i  h  ^  i h  i h ' i h  _  _  3  

sker på en utökad beslutsmängd där z., är fri. Men z. u  > z. u  => z.. = ih i h ih ih 
z.. och således är z. u  = z., bästa möjliga. Om heS. skulle hushållet i h _ ! h i h_ i 
vilja ha z. u  < z.. ty z?, > z. u  u tesluts av ransoneringsfunktionen. !" i h _ i h _ i h _ 3  

Men z., < z. u  => z. u  < z. u  =* z., = z., och att z., = z. u  ä r bästa ih ih ih ih ih ih ih ih 
möjliga. Genom ett analogt resonemang för företaget inses att vektorn 

y. är bästa möjliga. En K-jämvikt innebär därför såväl global som 

individuell konsistens. 

3.4.4 Barro-Grossman modellen 

De författare som först utförde generaliseringen av Clowers duala 

beslutshypotes till såväl företag som hushåll och sammanförde Patin-

kins, Clowers och Leijonhufvuds tankegångar i en allmän jämviktsmodell 

var R Barro och H I Grossman.^ Model 1 ekonom in i Barro-Grossman model

len består av tre marknader, en arbetsmarknad, en varumarknad och en 

penningmarknad. Varan antas vara icke lagringsbar. 

Antalet subjekt i ekonomin är stort, men hushållen och företagen antas 

vara lika inom respektive kategori, varför det räcker att represen

tera de två kategorierna med ett typiskt företag och ett typiskt hus

håll. Två typiska situationer analyseras. Den ena innebär att prisvek

torn är sådan att de imaginära beteendefunktionerna signalerar ett 

utbudsöverskott på arbetsmarknad och varumarknad, medan prisvektorn 

i den andra situationen är sådan att det råder ett efterfrågeöverskott 

på både varumarknad och arbetsmarknad. 

1. Den variant av Barro-Grossman modellen som analyseras nedan är den 
som återfinns i Barro £ Grossman (1971). En variant som bygger på 
ett dynamiskt optimeringsbeteende för hushållet finns hos Barro 6 
Grossman ( 197^+) och hos Barro S Grossman (1976). 
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Hushållet antas ha den konkava och två gånger kontinuerligt deriver-

bara nyttofunktionen 

U = U(y^, x s, m+m 1^) 

där 

y 0' = efterfrågan efter konsumtionsvaran 

X = utbudet av arbetskraft 

M m = — = ini tia1 innehavet av realbalanser 
P 

çj 
m = flödesefterfrågan efter real kassahållning 

och 

ul =f~3 >  °' U2 =JT <  °» u3 =7d > 0  

oy s 6m 

I frånvaro av restriktioner på transaktionsmöjligheterna sker maxime

ringen av nyttofunktionen under budgetrestriktionen 

s , d d n  CÜX + TT - y - m = 0 

där 

w .... co = — = rea 1 lönen 
P 

IT = — = realvärdet av vinsten i ekonomin 
P 

Argumentet m+m^ i nyttofunktionen kan tolkas som att hushållet tar 

hänsyn till framtida planeringsperioder genom att förknippa nytta med 

realvärdet av ini tia1 innehavet av pengar i nästa planeringsperiod. 

Första ordningens villkor för maximal nytta kan skrivas 
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U 1  - X = O 

U 2 + wÀ = O 

- X = O A = Lagrangemu 11iplikatorn (3:22) 

_ s d d n  TT+wx - y - m = 0 

Lösningen av ekvationerna (3-22) ger upphov till de traditionella 

och potentiellt imaginära efterfrågefunktionerna och utbudsfunktionen 

d d / \ y = y (u),iT ,m) 

m1' = md ,m) (3:23) 

s S / \ X = X (w,Tr,m) 

Företaget antas ha den konkava och två gånger kontinuerligt deriver-

bara produktionsfunktionen 

y S  = F(x d) = F 1  > 0, F n  < 0 
dx 

där 

y s  = utbudet av varor 

x d  = efterfrågan efter arbetskraft 

Företagets beslutsproblem i frånvaro av restriktioner på transaktions 

möjligheterna är att maximera 

s d 
T T = y - cox 

under de restriktioner på produktionsmöjligheterna som anges av pro

duktionsfunktionen. I likhet med den ortodoxa Keynesmodel1 en förekom

mer endast en rörlig produktionsfaktor. Modellen kan därför sägas be

skriva kortsiktiga fenomen. 
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Första ordningens villkor för maximal vinst kan skrivas 

F 1  - w = 0 (3:2*0 

Villkoret (3:24) innebär att arbetskraftens margi nalprodukt skall 

vara lika med reallönen. Lösningen av (3:24) ger upphov till efter-

fråge- och utbudsfunktionen 

d d / v X = X (W) 

(3:25) 

y s  = F(x d(co)) = y s(w) 

s d Efter substitutioner i vinstuttrycket för y och x kan den reala 

vinsten skrivas 

IT = TT(W) (3:26) 

I frånvaro av restriktioner på bytesmöjligheterna, dvs när prisvektorn 

V* = (o*» p*) ar den vektor som skapar en W-jämvikt kommer excess de

mand funktionerna att bero av reallönen och ini t i al innehavet av real

ba lanser 

Y (co*, IT (co*), Ü_) = O (y d-ys=o) 
p* 

X(oi!»*,n(Q*), ^ j.) = o (x d-x s=0) 

md (co*,TT (co*), •—£•) = 0 

och excess demand på samtliga marknader är lika med noll. Antag nu 

att prisvektorn är skild ifrån V* och att den är sådan att de tradi

tionella efterfråge- och utbudsfunktionerna signalerar ett utbudsöver

skott på både varumarknaden och arbetsmarknaden. Detta betyder att 

hushållet inte kan realisera sitt utbud av arbetskraft och upplever 

därför en restriktion på arbetsmarknaden. Företaget kan inte sälja 

sin produktionsvolym och upplever en försäljningsrestriktion. 
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Enligt Clowers duala beslutshypotes blir hushållets effektiva efter

frågan på varumarknaden och effektiva flödesefterfrågan efter real 

kassa i denna situation bestämda av beslutsproblemet. 

m  II  i i / d '  s '  d ' i  Max U = U(y , x , m+m ) 

under restriktionerna < 

s 1  d 1  d 1  n  cox + TT - y -m =0 

där x är den arbetsvolym som företagets efterfrågan efter arbetskraft 

tillåter. Eftersom hushållet upplever en bindande restriktion på ar-
S ' "" betsmarknaden kan x = x substitueras i såväl nyttofunktion som bud

getrestriktion och första ordningens villkor för inre maximum kan 

skr i vas 

u1 - X1 = 0 

U 3  - X' = 0 (3:27) 

d' d' tox+ T T - y  - m  = 0  

Ur ekvationssystemet (3:27) kan de effektiva efterfrågefunktionerna 

för varor och realbalanser härledas. Dessa blir funktioner av real

lönen, vinsten, ini tia1 innehavet av realbalanser och den mängd arbets

kraft som hushållet kan sälja. 

d 1  d 1  / -v y = y (to,ir,m,x) 

(3:28) 
d' d\ -, m = m (co,TT,m,x) 

Det effektiva utbudet av arbetskraft blir, på grund av att maximering

en sker med alla argumenten fria, en funktion av endast reallönen, 

vinsten och realba1anserna och överensstämmer därför med den traditio-
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nella utbudsfunktionen för arbetskraft.^ 

Företagets effektiva efterfrågan efter arbetskraft blir bestämd av 

det mycket enkla beslutsproblemet 

s' d 1  
Max TT = y - wx 

under restriktionerna 

s' a y = F(x ) 

s' -
y < y 

där y är den bindande restriktionen på försäljningen som företaget 

upplever. Efter substitutioner inses att företagets effektiva efter

frågan efter arbetskraft erhålles som 

x d' = F~ 1(y) = X d'(y) (3:29) 

Med andra ord, den effektiva efterfrågan efter arbetskraft beror en

dast av den försäljningsrestriktion som företaget upplever. Företagets 

effektiva utbud av varan kommer, på grund av att inga bindande restrik

tioner föreligger, att bero av reallönen. 

En K-jämvikt definierad av funktionerna 

y = yd (ü3,TT,m,x) 

X = xd (y) 

(3:30) 

där de ransonerade kvantiteterna på respektive marknad är bestämda av 

ransoner i ngsfunkt i onerna 

1. Det effektiva utbudet av arbetskraft skall ju härledas genom att 
maximera nyttofunktionen, givet de restriktioner som hushållet upp
lever på alla andra marknader. Vid ett allmänt utbudsöverskott upp
lever hushållet ingen bindande restriktion på varumarknaden. 
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M- r d' s' i y = Min Ly , y J 

(3:31) 
M- r d' s'i X  =  M i n  L x  , x  J  

och tolkningsfunktionerna kan t ex vara 

för företaget • 1  

d' 
y f  = y Max [%-p- , 1] 

y s, (3:32a) 

x f  = X Max [^pr , 1] 
X 

för hushål let 

s 1  
y h  = y Max [ÛLy , 1] 

y d, (3:32b) 

x^ = X Max [——y , 1] 
X 

där variablerna indicerade med prim utgör den effektiva efterfrågan 

och det effektiva utbudet.^ K-jämvikten vid allmänt utbudsöverskott 

kan för hushållets del tolkas så att då utbudet av arbetskraft inte 

kan överstiga efterfrågan gör hushållet bästa möjliga av situationen 

och bjuder ut den arbetskraft som efterfrågas. För företaget gäller 

att utbudet av varor inte kan överstiga efterfrågan och för att göra 

bästa möjliga av situationen bjuder företaget ut den varumängd som 

efterfrågan tillåter. Hushållet är undersysselsatt därför att det ef

fektiva utbudet av arbetskraft överstiger det realiserbara utbudet. 

Företaget upplever en ransoneringsrestriktion på försäljningen och 

1. Dessa (onödigt) komplicerade tolkningsfunktioner ger efter insätt
ning för ransoneringsfunktionerna, oberoende av marknadssituationen, 

= d 1  = § 1  = s' = d 1  

att y^ = y , x^ = x , = y och x^ = x . Tolkningsfunktioner

na är liksom hos Benassy kontinuerliga funktioner av det effektiva 
utbudet eller den effektiva efterfrågan. 
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bjuder ut en kvantitet som är lägre än den som anges av den neoklas

siska imaginära utbudsfunktionen. Som framgår av ekvation (3:29) 

kommer efterfrågan efter arbetskraft i en K-jämvikt att vara obe

roende av reallönen. Detta betyder i sin tur att "klassikernas första 

postulat", att arbetskraftens margi na I produkt är lika med reallönen, 

inte längre är uppfyllt. I en K-jämvikt gäller att 

F 1(x d') > u (3:33) 

därför att företaget annars skulle vilja skära ned efterfrågan efter 

arbetskraft ytterligare. Den empiriska implikationen av detta för

hållande är att man till skillnad från förhållandena i de neoklas

siska och ortodoxt keynesianska modellerna kan erhålla en samtidig 

reallönehöjning och sysselsättningsökning. Med andra ord, modellan

satsen tillåter den empiriskt konstaterade procykliska variationen 

hos reallönen. 

"Klassikernas andra postulat", att utbudet av arbetskraft är så anpas

sat att hushållet befinner sig på den neoklassiska utbudsfunktionen, 

är heller inte uppfyllt. I K-jämvikten ovan måste gälla att 

U2 
w > - rr 13:3A) 

ui 

eftersom det annars skulle vara önskvärt för hushållet att ytterligare 

skära ned utbudet av arbetskraft. 1 den definierade K-jämvikten gäl

ler därför att den marginella substi tutionskvoten mellan utbud av ar

betskraft och konsumtion understiger arbetskraftens margi na 1 produkt. 

En annan tänkbar startpunkt för den "keynesianska" tâtonnementproces-

sen är att prisvektorn är sådan att arbetsmarknad och varumarknad ka-

1. Därmed är det uppenbart - om det inte var det tidigare - att en K-
jämvikt inte är ekvivalent med ett Pareto-optimum. Endast i special-

d 2 fallet F-(x ) = - TT- ä r K-jämvikten Par teo-opt ima 1 , men då är den 
i U i 

också identisk med en W-jämvikt. 
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raktäriseras av ett imaginärt efterfrågeöverskott. Situationen är 

alltså analog med den som råder i Hansens inflationsmodell. Den in

nebär att företaget ej kan köpa den arbetskraft som det till den rå

dande prisvektorn önskar köpa. För att göra det bästa av situationen 

köper det den arbetskraft som bjuds ut och säljer den produktionsvolym 

som möjliggörs av utbudet av arbetskraft. Hushållet tvingas att maxi

mera sin nytta givet att konsumtionen av varor blir mindre än den kon

sumtionsvolym som hushållet vid den givna prisvektorn vill konsumera. 

Hushållets effektiva utbud av arbetskraft och effektiva flödesefter

frågan efter real kassa är då bestämt av beslutsproblemet 

rl" c" H" 
Max U = U(y , x , m+m ) 

under restriktionerna 

s" d" d" n  T T  +  ( J O X  - y  - m  = 0  

d" ̂  -
y i y 

Första ordningens villkor för ett inre maximum vid bindande restrik

tioner kan skrivas 

U2 + = 0 

U 3  - X" = 0 (3:35) 

s" - d" . 
7T+G0X - y - m =0 

Den effektiva utbudsfunktionen av arbetskraft och den effektiva flö 

desefterfrågan efter real kassa blir 

s" s" x = x ((o,TT,m,y) 

(3:36) 
d" d", 

m = m (oa,ìr,m,y) 
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d" 
medan den effektiva efterfrågefunktionen efter konsumtionsvaran (y ) 

blir densamma som den traditionella efterfrågefunktionen. 

Företagets effektiva utbud av varan är bestämt av beslutsproblemet 

s" d" Max ïï = y • - oix 

under restriktionerna 

y S  - F(x d) 

d" . -
X £ X 

och vid bindande restriktion på efterfrågan efter arbetskraft kommer 

företaget att bjuda ut 

y s" = F(x) = y s"(x) (3:37) 

Företagets effektiva efterfrågan efter arbetskraft överensstämmer med 

den traditionella efterfrågan efter arbetskraft, eftersom företaget 

inte upplever några bindande restriktioner på varumarknaden. 

Tâtonnementprocessen försiggår med hjälp av ransoneringsfunktionerna 

(3:31) och tolkningsfunktionerna (3:32a) och 3:32b). I en K-jämvikt 

gäl 1er att 

- s'1 x = x (o),7T,m,y) 

(3:38) 

y = y s"(x) 

Den faktiska sysselsättningen och den faktiskt omsatta varumängden är 

båda bestämda från utbudssidan. Även i denna K-jämvikt gäller att klas

sikernas första och andra postulat inte nödvändigtvis är uppfyllda. 

När företaget upplever en bindande restriktion på efterfrågan efter 

arbetskraft måste det gälla att 
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F.| (x) > co 

därför att företaget annars skulle ytterligare vilja skära ned efter

frågan efter arbetskraft. För hushållet, som upplever en bindande ran

soneringsrestriktion på varumarknaden, gäller förmodligen att det ef

fektiva utbudet av arbetskraft blir mindre än vad det skulle ha blivit 

i frånvaro av ransoneringsrestriktion på varumarknaden. Det "frustre

rade" hushållet tar ut en del av den otillfredsställda efterfrågan på 

varumarknaden i ökad fritid. Detta är fallet om konsumtionsvaran och 

fritid är substitut.^ Det betyder att såväl produktionsvolymen som in

satsen av arbetskraft är lägre i K-jämvikten än de "omsatta mängderna" 

i den första omgången av tâtonnementprocessen. Speciellt gäller att 

de omsatta mängderna i K-jämvikten båda är lägre än de omsatta mäng-
2 derna i en W-jämvikt. Däremot är det oegentligt att tala om under

sysselsättning eller arbetslöshet, eftersom hushållet givet budget

restriktionen och restriktionen på varuförsäljningen "fritt" väljer 

utbudet av arbetskraft. Det är emellertid också något oegentligt att 

tala om "överfull" s ysselsättning eftersom den fel inställda konstanta 

prisvektorn medför att ekonomins produktionspotential utnyttjas in

effektivt. 

3.4.5 Kvarstående frågeställningar 

En intressant aspekt på K-jämvikterna är naturligtvis i vilken ut

sträckning de utgör varaktiga jämviktslägen. Det är uppenbart att om 

prisvektorn förblir densamma finns det ingen anledning för hushåll och 

företag att inom ramen för den duala beslutshypotesen ändra sitt mark

nadsbeteende. Som påpekats maximerar ju de tilldelade kvantiteterna 

vinst respektive nytta givet alla de restriktioner som subjekten upp-

1 ever. 

Det är emellertid också uppenbart att en konstant prisvektor är en 

utomordentligt dålig beskrivning av faktiska marknadsförhållanden. 

1. För en formell analys se kapitel A. 

2. Om utbudet av arbetskraft i en K-jämvikt är lägre än utbudet av 
arbetskraft i en W-jämvikt följer automatiskt via produktionsfunk
tionen att den utbjudna varumängden också är lägre. 
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Denna vetskap medför en rad mycket naturliga frågor: Vid vilka tid

punkter ändras priserna? Vem eller vilka ändrar priserna? Vilka mark

nadssignaler styr riktningen på prisändringarna? Vidare, givet svaret 

på dessa frågor, kommer den eller de processer som tillkommer när 

prisändringar tillåts att föra ekonomin mot en W-jämvikt? Och i sä 

fall, hur lång tid tar det? Om det är så att ekonomin konvergerar mot 

en W-jämvikt, varför då krångla med kvantitetsanpassningar och effek

tiva efterfrågefunktioner? Neoklassi kerna menar naturligtvis också 

att uppnåendet av en W-jämvikt är tidskrävande, även om man ofta ar

betar med fiktionen att den uppnås oändligt snabbt. 

Jag kommer att i några av de följande kapitlen belysa dessa frågor, 

men jag börjar med att i kapitel fyra utreda de närmare egenskaperna 

hos hushållets beteendeekvationer under de ransoneringstyper som före

kommer i Barro-Grossman modellen. Vidare härleder jag inom Barro-Gross-

man modellens ram analogin till den keynesianska multiplikatorn och ut-

budsmu11 iplikatorn. Därutöver diskuterar jag de marknadssituationer 

som är tänkbara inom ramen för den duala beslutshypotesen. Det visar 

sig t ex att ett effektivt utbudsöverskott på varumarknaden och ett 

effektivt efterfrågeöverskott på arbetsmarknaden är en irrelevant 

marknadssituation inom ramen för den här diskuterade versionen av 

Barro-Grossman modellen. 
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KAPITEL 4. EGENSKAPERNA HOS HUSHÅLLETS BETEENDEEKVATIONER3 EFTERFRÅGE-

MULTIPLIKATORN OCH UTBUDSMULTIPLIKATORN 

4.1 Syfte 

Innan jag gör ett försök att dynamisera Barro-Grossman modellen genom 

att tillföra den såväl prisrö/elser som kvantitetsrörelser skall jag 

formellt behandla egenskaperna hos hushållets efterfråge- och utbuds

funktioner. Anledningen till att jag finner en sådan analys nödvändig 

är naturligtvis att egenskaperna hos de dynamiska modellerna är starkt 

beroende av beteendeekvationernas egenskaper. Jag inleder med att be

handla egenskaperna hos beteendeekvationerna när budgetrestriktionen 

utgör den enda restriktionen på bytesmöjligheterna. Jag fortsätter 

med en analys av egenskaperna hos beteendeekvationerna när hushållet 

- förutom budget restriktionen - upplever en bindande restriktion på 

utbudet av arbetskraft och jag avslutar med en analys av beteendeekva

tionerna när hushållet upplever en bindande restriktion på inköpen 

av konsumtionsvaran. Dessa senare undersökningar ar ingenting annat än 

en analys av ett hushålls va 1 hand 1 ingar under ransonering. 

Valhandlingsteorin för ransonering är tyvärr lika torftig som den 

traditionella va 1 hand 1 ingsteorin när det gäller att bestämma teck

nen på beteendeekvationernas partiella derivator. Det går emeller

tid att under vissa förutsättningar relatera partialderîvatorna vid 

ransonering till motsvarande partialderivätor i frånvaro av ransone

ring. Genom att utnyttja vissa resultat hos Houthakker och Tobin kan 

jag precisera tecknen på partialderivatorna vid ransonering under för

utsättning att parti a 1 der ivatorna för de traditionella beteendeekvatio-
1 nerna ar givna. 

Kapitlet avslutas med att Barro-Grossman modellen relateras till tradi

tionell keynesiansk teori genom att jag genomför en komparativ statik 

på situationer av konsistent byte vid icke jämviktsskapande prisvekto-

1. Houthakker S Tobin (1950). Resultaten av den analys som utförs nedan 
finns också hos S i ven (1976a) och S i ven (1976b). 
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rer. För undersysselsättningsfallet härleds analogin till den keyne-

sianska efterfrågemult iplikatorn och för situationer av "överfull sys-

se1 sättning n  h ärleds den s k utbudsmult iplikatorn.^ Därutöver visar 

jag vilken prisbild som är tillräcklig för att dessa situationer skall 

uppstå. 

4.2 Komparativ statik av beteendeekvationema 

4.2.1 Allmän jämvikt 

Hushållets beteende i den t rad i t i one 11 a va 1 hand 1 ingsteorin förutsätter 

att hushållet inte är bundet av andra restriktioner än den som anges 

av hushållets budgetekvation. Ett tillräckligt villkor för att en så

dan situation skall vara vid handen är att ekonomin befinner sig i en 

walrasiansk marknadsjämvikt. De analyserade beteendeekvationerna kan 

därför uppfattas som en beskrivning av hushållets beteende vid allmän 

jämvi kt. 

Som framgick av kapitel tre skall hushållet, när det inte är bundet av 

andra restriktioner än budgetrestriktionen, lösa beslutsproblemet 

Max U = U(y^,x s 9  m +m^) 

under restriktionen 

s d d o)x + TT-y - m = 0 

Första ordningens villkor för maximum kan skrivas 

U1 - A = 0 

IL + coX = 0 
2 (4:1) 
u3 - X = 0 

coxS + T T - - m^ = 0 

1. Jmf Barro S Grossman (197*0. 
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Genom tota 1differenti er ing av (4:1) erhålles ekvationssystemet 

U^dy'"' + U^dx 5  + U^dm^ - dX = 11 

l^dy^ + l^dx 5  + l^dm^ + wdX = 

U^dy^ + U^dx 5  + U^^dm c' - dX = 

-U^dm 

-l^dm - Xdco 

•dy 0' + codx 5  - dm^ 

-U^dm 

= -dir - X du 

(4:2) 

Systemdetermi nanten 

G = 
U 1 1  U 1 2  U 1 3  " 1  

U21 U22 U23 W  

U31 u 3 2  u 3 3  -1 

• 1  to - 1  0  

< 0 
(4:3) 

är negativ vid ett maximum. Löser man ekvationssystemet med hjälp av 

Cramers regel erhålles 

£ u  

,) ÈL-
u  ÔÙJ 

= - X 21 S g4i 

X d  
b) &-°} 6 TT 

X d 
c) &-
C }  6m 

J41 
G 

G 
= -U 11 

13 G 
U 21 
23 G 

(4:4) 

- U _1! 
33 G 

där G.j är cofaktorn till elementet i den i:te raden och j:te kolonnen 

i matr i sen (G). 

Det är lätt att visa att den första termen i högra ledet av ekvation 

(4:4a) är en s k substitutionseffekt, dvs talar om hur efterfrågan ef

ter varan förändras vid en reallönehöjning om hushållet erhåller en 
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kompenserande inkomstförändring som håller det kvar på samma nyttoni

vå .  ̂ Genom att utnyttja (k:kb) inser man att den andra termen i (kika) 

är en s k inkomsteffekt. Den talar om vad som händer med hushållets 

efterfrågan efter varan om hushållet får en exogen isolerad inkomst

ökning, t ex ökad vinstutdelning. Ekvation (k:ka) kan därför skrivas 

od p. d od 
|ï_ . è*-) + xs(|L) (li:5) 
ÔCO <50) u=k ÔTT U=k 

vilket är en s k Slutskyekvation, som uppdelar verkningarna av en 

prisförändring i en substitutionseffekt och i en inkomsteffekt. 

På grund av att 

F  =  U13 G11 +  U23 G21 +  U33 G31 " G41 

är en utveckling av determinanten G med hjälp av främmande cofaktorer 

gäller att F=0. Genom att utnyttja (k:G) vid en jämförelse av (k:kb) 

och {k:k c) inses lätt att 

6y^ _ 6y^ 
ÖM ÖTT 

Med andra ord, en ökning av ini t i a Iinnehavet av realbalanser (real

ba 1 anseffekten) påverkar hushållets efterfrågan efter konsumtionsvaran 

på samma sätt som en ökning av hushållets reala vinsttilldelning (in-

komsteffekten). Jag kan därför skriva 

,  d  d ,  d / ,  s , \  d ,  d  d  dy = y^ dco + y ̂ v du + x dco) + y^dm y^ = y^ 

1 . dll = U-y^ + LLdx s  + ILdm 0' = 0. Från 1 : a ordningens villkor för maxi-
d s d mum erhålles efter substitutioner -A(-dy + dx - dm ) = 0. Eftersom 

-X<0 gäller således också att -dir - x Sdw = 0 och följaktligen är 

inkomstkompensationen du = -x da). 
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dä r 

= subs t i tut ionseffekten 

y 2 =  inkomsteffekten 

= real balanseffekten. 

Något oegentligt kan efterfrågefunktionen därför skrivas 

y = y (u),7T+ooxo, m) (^a) 

där parametern inte skall uppfattas som ett argument. Den ingår i 

funktionsformen endast för att underlätta senare jämförelser mellan 

funktionens partiella derivator och betecknar utbudet av arbetskraft i 

hushållets optimum. På ett analogt sätt kan man visa att utbudsfunk

tionen för arbetskraft kan skrivas 

x S  = x s  (o),7r+a)x , m) (4:7b) 

Av skrivsättet framgår att verkningarna av en reallönehöjning kan upp

delas i en substi tut ionseffekt och i en inkomsteffekt, samt att utbudet 

av arbetskraft också påverkas av rea 1ba1anserna. Det gäller även i detta 

fall att inkomsteffekten är lika stor som real balanseffekten, dvs att 
s s 1 

X2 = 

För flödesefterfrågan efter realkassa gäller att 

X <5m d  . G32 S G43 
a )  =  _ A  

—  -  
x  — 

c) |üL = - I u ^ 
öm i=l i3 G 

1. Det är alltså möjligt att skriva efterfrågefunkt i on och utbudsfunk
tion med stocken av realbalanser som ingående addi ti vt i det andra 
argumentet. Jag avstår härifrån av symmetriskä1. Samma enkla additiva 
samband gäller inte för flödesefterfrågan efter realkassa. 
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där den första termen i (4:8a) är substi tutionseffekten och den andra 

termen är inkomsteffekten. Flödesefterfrågan efter real kassa kan 

skri vas 

m^ = (o),7T+a)x^, m) (4:9) 

Genom att utnyttja (4:8b) och att 

"S3 + iil ui3ci3 " - (1,:'0) 

d d inser man att det gäller att m^ = ~ 1. 

Sammanfattas analysen kan man konstatera att verkningarna av en real

lönehöjning på hushållets beteendeekvationer kan uppdelas i en substi

tut i onsef fekt och en inkomsteffekt. Det gäller dessutom att inkomstef

fektens verkningar på efterfrågan efter varan och på utbudet av arbets

kraft är lika stor som verkan av real balanseffekten på motsvarande stor

heter. Det är däremot inte möjligt att generellt precisera i vilken rikt

ning de nämnda effekterna påverkar var iablerna.^ 

4.2.2 Egenskaperna hos beteendeekvationerna under den duala besluts

hypotesen när hushållet är undersysselsatt 

Genom att totaldifferentiera första ordningens villkor för maximal nytta 

när hushållet upplever en bindande restriktion på utbudet av arbets

kraft - jmf ekvationerna (3:27) - erhålles ekvationssystemet 

U^dy^ + U^dm^ - d A 1  = " U^dm 

U 3 1dy d' + U 3 3dm d' - dX' = -U^dx - U^dm (4:11) 

-dy^ - dm0* = -diT - xdoo - oodx 

vars systemdeterminant är större än noll i ett maximum. 

1. På grund av de fullständiga andra ordningens villkor för nyttomaximum 
gäller att substi tut ionseffekten av en reallönehöjning höjer utbudet 
av arbetskraft. 
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H = 
U11 U13 

U31 U33 

- 1  - 1  

- 1  

- 1  

O 

> O ( ^ 1 2 )  

Löser man ekvationssystemet för dy och dm erhålles 

o 
H 

b) 

c) 

d) 

6x 
K d' 

= -U 11 
12 H 

H. 

ôw "X H 

<5y 

31 

H, 

il 

6m 

d' H 

ÔTT 
31 
H 

H 
U 21 
32 H 

H, 

0) 31 

= -u _U . u 
13 H 33 H 

31 
c»:13) 

samt 

^ „ ^22 ^32 
- 12 H 32 H U H ox 

. 6md' - H32 
b) "S T 

d1 H H H (4: 14) 
> 6m 12 22 32 , 

c) 6m 13 H 33 H H 

ä d' H,0 
d) ô" 21 

ÔTT H 

Om jag skriver hushållets efterfrågefunkt ioner vid ransonering på ett 

principiellt likartat sätt som efterfrågefunktionerna vid jämvikt får 

jag 

d' d' t ^ y = y ((u,TT+ÜJX, m,x) 

15) 
d' d1 / - -v m = m (w.TT+üox, m,x) 

1. Följer av att ^^ ~ H.^ är en utveckling av determinan-

ten H med hjälp av främmande cofaktörer. 
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Dessa har egenskaperna 

d1 d' . y }  =  = 0  

d' d' 
y2 = y3 

d1 d1 , 
m3 = m2 " 

Substitutionseffekten av en reallönehöjning är lika med noll, eftersom 

utbudet av arbetskraft ransoneras, medan inkomsteffekten liksom vid 

jämvikt påverkar efterfrågan efter konsumtionsvaror i samma utsträck

ning som rea 1ba1anseffekten. Det gäller dessutom att verkningarna av 

en autonom ökning av stocken av realbalanser på flödesefterfrågan efter 

real kassa är desamma som verkningarna av en inkomstökning på samma 

variabel. Vad som slutligen är värt att notera är att sysselsättnings

volymen ingår i efterfrågefunktionerna som ett separat argument.^ 

Detta påpekas varken av Clower (1965) eller av Barro och Grossman 

(1971) och gör att efterfrågefunktionerna inte längre framstår som 

lika keynesianska som dessa författare gör gällande» Eftersom detta fak

tum, som det visar sig, inte påverkar egenskaperna hos de dynamiska model

ler som jag arbetar med i kapitel fem och kapitel sex kommer jag där 

att bortse ifrån detta argument. Orsaken till att sysselsättningsvo

lymen kommer in som ett separat argument är, vilket framgår av (4:11), 

att ändringar i sysselsättningsvolymen påverkar såväl marginalnyttan 

av varan som marginalnyttan av real kassa. 

4.2.3 Egenskaperna hos beteendeekvationerna under den duala beslutshypo

tesen när hushållet upplever en bindande restriktion på varumark

naden 

Genom att tota 1differenti era första ordningens villkor för maximal nytta 

när hushållet upplever en bindande restriktion på varumarknaden - jmf 

ekvationerna (3:35) - erhålles 

1. Detta påpekas också av Siven (1976a) och av Barro & Grossman (1976). 
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^22c'xS + ^9Ìc'it|C' + wdX" = ~ U,,dm - X"dw '23 21 23 

U^2clxS + U^^dm0' - dX" = -U^dy - U^^dm C»: 16) 

wdx - dm d" = -dir + dy - X dco 

Ekvationssystemets systemdeterminant är vidare större än noll vid 

max i mum. 

D = 
U22 U23 

Ü) 

u32 u33 "1 

0) 

> 0 C»: 17) 

Lösningarna till ekvationssystemet kan skrivas 

a) 6x~ 
ôto 

^11 s" ̂ 31 -X" -ii - xS 4i 

b) 6x~ 
ÖTT 

6x~ 
6m 

d) 6x" 

Jl 
D 

ìli 
D 

}31 

6y 
- U 

"11 
21 D - U 

31 D 

(4:18) 

samt 

öm 
<5w 

d" 

= -X" 12 _ s" 32 

b) 

c) 

d) 

6m 

öm 

ÖTT 

d" 

6m 

d" 
6m 

32 

32 

32 

- 1 

<5y 
- U 

1 2  

21 D U 22 
31 D 

(4:19) 
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Utbudsfunktionen för arbetskraft och efterfrågefunktionen för real kassa 

kan därför skrivas^ 

g 11 s '1 s11 "" 
X = X (ü),7T+U>X - y^y) 

(4:20) 
dM d" / s11 - -v m = m (oj,7T+o)Xo - y,m,y) 

sM s" dM d" och dessa har egenskaperna x^ = x^ och - 1. Observera att 

den ransonerade mängden av varan ingår som ett separat argument i nytto

funktionen, dvs den ingår inte enbart som en inkomsteffekt i argument 

två. Liksom vid ransonering av arbetskraft påverkar varumängden hus

hållets beteende både via en inkomsteffekt och därför att en ändrad 

varumängd påverkar marginalnyttan av arbete och real kassahållning. 

4.2.4 Partialderivat ornas tecken 

Jag har ovan påpekat att man inte generellt kan uttala sig om substitu

tions-, inkomst- och real balanseffekternas tecken. Om jag emellertid 

antar att fritid, konsumtionsvaror och flödesefterfrågan efter real 

kassa är substitut och dessutom är superiora varor kan partialderi-
2 vatornas tecken vid allmän jämvikt anges. Av superioriteten följer att 

en inkomstökning ökar efterfrågan efter de nämnda varorna, dvs att 

y^O, m^O och x^O. Av det faktum att varorna är substitut följer att 

när kostnaden för fritid stiger genom en reallönehöjning ökar efterfrågan 

efter real kassa och varor vid given nyttonivå, samtidigt som utbudet 

av arbetskraft ökar. Med andra ord, substi tut ionseffekten av en reallö

nehöjning är positiv. Genom att kombinera tidigare härledda egenskaper 

erhålles därför följande teckenschema: 

s  o  1. Skrivsättet är även här oegentligt. Parametern xq ingår liksom ovan 

i funktionsformen endast för att underlätta senare jämförelser mel
lan de partiella derivatorna. 

2. Med substitut avses här substitut i Hicks mening. Jmf Hicks (1946). 
Antagandet att varor och fritid är substitut strider i viss mån mot 
de tankegångar som framförs av Becker (1965) och Burenstam-Linder 
(1969). 
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d d / s \ f = y (u),7T+ü)x , m) 
+ + ° + 

X = X (a),7r+0)x^, m) (^:21) 

m = m (o),TT+(jüxo, m) 

där tecknen under argumenten anger den partiella derivatans tecken. 

Tecknet på realbalanseffekten följer av att y^ = , x^ = x^ samt av 

att m^ = m^ - 1. ̂ Mina antaganden medför således att substi tutionseffek-

ten och inkomsteffekten av en reallönehöjning verkar i samma riktning 

när det gäller flödesefterfrågan efter real kassa och efterfrågan ef

ter varan. Däremot verkar substi tut ionseffekten och inkomsteffekten i 

olika riktningar när det gäller utbudet av arbetskraft. Jag kommer 

emellertid att anta att substi tutionseffekten dominerar inkomsteffekten 

och således att en reallönehöjning leder till ett ökat utbud av arbets

kraft. 

Jag kan med hjälp av dessa teckenantaganden dra slutsatser om partial-

derivatornas tecken i de skisserade ransoneringssituationerna. Houthakker 

och Tobin studerar i sin uppsats vad som händer med hushållets efterfrågan 

när parametrarna i utgångsläget har sådana värden att hushållet ej upp

lever några ransoneringsrestriktioner, men att en parameterförändring 
2 innebär att någon restriktion blir bindande. Det är under dessa förut

sättningar föga överraskande att man kommer fram till beteendeekvatio

ner vid ransonering som lokalt har följande egenskaper 

1. Genom att deriverà budgetekvationen med avseende på TT erhålles 

^ = m^J + y^j ~ 1 och eftersom y^J > 0 x^ < 0 måste m^ vara mindre 

än ett. 

2. Jmf Houthakker S Tobin (1950). Den teknik som Houthakker S Tobin 
utnyttjar introduceras i ekonomisk teori av Samuelson (19^7), ss 
36-39. 
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d' d1/ - -v 
y = y (o),iT+a)x, m, x) 

o + + ? 

(4:22) 
d1 d1 / -

m = m (Ü3,TT+WX, m, x; 

o + - ? 

sa s" -
Xs -• x3 (co,7T+u)Xo -y, m, y) 

- ? 

(4:23) 
d" d" / s" -m = m (Ü),7T+Ü)Xo -y, m, y) 

+ + - ? 

Nu ger emellertid ransoneringsteorin en del ytterligare information om 

egenskaperna hos efterfråge- och utbudsfunktionerna vid ransonering. 

Det gäller t ex lokalt att 

<Syd ' d' . d' V1 . „ (11:24) 
-jr- - »v2 + y4 - — > o 
ÔX 

Med andra ord, effekten av en ökning av det ransonerade utbudet av ar

betskraft på efterfrågan efter konsumtionsvaran är lika med kvoten mel

lan substi tut ionseffekterna av en reallönehöjning vid allmän jämvikt. 

Eftersom båda subs t i tut ionseffekterna är positiva blir uttrycket posi

tivt. Av samma skäl gäller att 

II S 

6x5 s" s" *1 ^ n IL oc\ 
~F"= x4 - x2 = "^> 0 {h:25) 
6y 

En ökad tillgång på den ransonerade varan leder alltså till ett ökat 

utbud av arbetskraft. Intuitivt kan man uppfatta resultatet på följande 

sätt: när konsumtionsvaran ransoneras försöker det nfrustrerade11 h ushål

let kompensera för den uppkomna olägenheten genom att efterfråga mera 

av de varor som är substitut till den ransonerade varan. En sådan vara 

är fritid och en ökad konsumtion av fritid innebär ett minskat utbud av 

arbetskraft. 
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Det är därutöver möjligt att visa att 

x* > x* >0 (4:26) 

vilket innebär att substi tut ionseffekten vid ransonering av konsum

tionsvaran är mindre än substi tut ionseffekten vid allmän jämvikt.^ 

Vidare kan man visa att det lokalt gäller att inkomsteffekterna när an

talet arbetstimmar ransoneras är större än inkomsteffekterna vid all

män jämvikt. Det gäller att 

d" d 6yd dxS ^ n ^ ^ 
Y2 " y2 = " -TT" dTT 0 samt att 

6x 

d1 d 6md 6xs 
m0 - m0 = - -7— > 0 
2 2 - ÖTT 

ÔX 

Det är också möjligt att visa att 

d ' d1 - 2 /i. M2 + Y2 =1 (4:28) 

Med andra ord, summan av den marginella konsumtionsbenägenheten 

(MPC) och den marginella sparbenägenheten (MPS) är lika med ett. 

(4:27) 

För mult iplikatoranalyserna behöver jag specificera ytterligare några 

egenskaper hos beteendeekvationerna. Genom att deriverà budgetekvatio

nen vid ransonering av arbetskraft med avseende på x och utnyttja ekva-
d 1 d 1 tion (4:28) kan man visa att m^ = -y^ . Liknande samband kan härledas 

vid ransonering av konsumtionsvaran. Genom att deriverà budgetekvatio

nen med avseende på TT kan man visa att 

1 + ÜOX2 = m^ (4:29) 

1. Detta resultat är ett specialfall av ett generellt teorem inom ransone 
ringsteorin som bygger på Jacobis teorem för determinanter. Resul
tatet finns ursprungligen bevisat hos Samuelson (1947), ss 36-39. 

2. Derivering av budgetekvationen med avseende på TT ger resultatet. 
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S och eftersom x~ < 0 gäller att den marginella sparbenägenheten är 
d'1 

mindre än ett (nu < 1). Slutligen, genom att deriverà budgetekvatio-
o - sM d" nen med avseende på y är det möjligt att visa att oox^ = m^ . 

Det bör också betonas att de rent teckenmässiga sambanden mellan beteen

deekvationerna vid allmän jämvikt respektive ransonering endast gäller 

lokalt, dvs i en omgivning av en W-jämvikt.^ 

4.5 Efterfrågerrrultiplikatorn och utbudsrrultiplikatovn 

4.3.1 Efterfrågenrultiplikatorn 

I en W-jämvikt är prisvektorn inställd så att 

yS((jo*) = 

+ + + 

XS (a)*,TT+0)*X^, ijjp) = xd ((*>•) 

+ 

där oa*, p* är den jämviktsskapande reallönen respektive prisnivån och 

där TT = TT ((JA) • Om man nu gör tankeexperimentet att reallönen förblir o-

förändrad medan prisnivån stiger till p>p*, innebär detta att den imagi

nära efterfrågan faller samtidigt som det imaginära utbudet av arbets

kraft stiger. Det uppstår alltså en situation där ett utbudsöverskott 

råder på såväl varumarknaden som på arbetsmarknaden. På grund av att 

hushållet inte kan sälja den önskade volymen av arbetskraft uppstår 

genom den duala beslutshypotesen en situation där hushållets effektiva 

efterfrågan blir den relevanta marknadssignalen. Företaget kan inte 

heller sälja den önskade volymen av varor och anpassar produktionsvo

lymen till den effektiva efterfrågan av varor. Om priserna förblir kon

stanta kan ett konsistent byte uppstå via blixtsnabba kvantitetsanpass

ningar kanaliserade genom en marknadsadmini strator. Kvantitetsanpass

ningarna avstannar i en K-jämvikt när 

1. Uttryckssättet är onödigt restriktivt. Sambanden gäller i strikt be
märkelse i någon omgivning av det optimum som uppkommer när nytto-
maximeringen sker utan andra restriktioner än budget restriktionen. 
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y - y (W,IT+U)X, m, x) (4:30) 

där y = F(x) = TT + WX = planerad och faktisk produktionsvolym. 

d 1 d1 
Genom att substitutera för y och TT + tox, samt att utnyttja att ~ 

kan villkoret för K-jämvikten skrivas 

F(x) = yd (w, F(x) + m, x) 

+ 0 + ? 

(4:31) 

I keynesianska termer kan (4:31) tolkas; i jämvikt skall planerad pro

duktion vara lika stor som planerad konsumtion. Låter jag nu initial in

nehavet av rea 1ba1 anser, som är en parameter i modellen, undergå en auto

nom förändring, erhålles effekten på sysselsättningen av kvantitetsan

passningen som 

Av tidigare härledda egenskaper hos efterfrågefunktionen följer att tä1 -

jaren är positiv, medan nämnarens tecken förblir obestämt. Om emeller

tid anpassningen mot undersysselsättningsjämvikten sker i enlighet med 

d i fferent i a lekvat i onen 

och om man antar att differentialekvationen är stabil, följer som ett 

9x 
8m F .J (x)[ 1-MPC-y^ /F1 (x)] 

MPC 
(4:32) 

x = y[yd (x) - F(x)] (4:33) 

stabilitetsvillkor att nämnaren i (4:32) är positiv. Effekten på pro

duktionsvolymen blir, om jag antar att y^ =0 

ÌY. = HPC (4:34) 6m 1-MPC 

1. Denna indirekta metod att komma åt komparativt statiska egenskaper 
är den s k korrespondensprincipen. Jmf Sammuelson (1947). 
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vilket svarar mot effekten på nationalinkomsten i den traditionella 

Keynesmodel1 en förutsatt att ekonomin befinner sig i likviditetsfällan. 

En ökning av rea 1ba1anserna har inte full mu 11 iplikatoreffekt. Detta 

beror på att hushållets efterfrågan måste anpassas så att hushållet 

är villigt att hålla den ini t i el 11 ökade volymen av real balanser. Full 

mu 11 iplikatoreffekt erhålles om man t ex inför autonoma investeringar 

i modellen och låter investeringsefterfrågan undergå en autonom ökning. 

Alternativt kan mu 11 iplikatorn härledas genom att man utnyttjar vill

koret att flödesefterfrågan efter real kassa skall vara lika med noll 

i en undersysselsättningsjämvikt.^ Detta villkor är analogt med det 

keynesianska jämviktsvillkoret att planerat sparande skall vara lika 

med planerade investeringar. 

Den andra parametern i modellen, reallönen, påverkar inte sysselsätt

ning och produktionsvolym i en K-jämvikt vid ett allmänt utbudsöver

skott. Substitutionseffekten av en reallöneförändring är lika med noll 

och inkomsteffekten elimineras på grund av att hushållets sysselsätt

ningsgrad överensstämmer med den faktiska sysselsättningsvolymen. Jag 

kan därför skriva 

X = x(m) 

+ 

dvs sysselsättningen i K-jämvikten är en funktion av ini t i a 1 innehavet 

av realbalanser. 

4.3.2 Utbudsrnul tip likatorn 

Om man upprepar tankeexperimentet ovan-och antar att reallönen är jäm

viktsreallönen 0) , medan prisnivån är p < p* uppkommer på grund av gjor

da teckenantaganden en situation där ett efterfrågeöverskott råder på 

d 1 o -1. Differentiera m =0 med avseende på x och m och utnyttja att 
d' d1 , d' d' 

m2 +  ̂ 2 = samt att m4 = "Y• 
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alla marknader. Hushållet är i denna situation bundet av den varumängd 

som företaget bjuder ut och företaget är bundet av den mängd arbets

kraft som hushållet bjuder ut. Villkoren för konsistent byte innebär 

att den faktiska sysselsättningen överensstämmer med den arbetskrafts

volym som hushållet är villigt att bjuda ut, dvs att 

S11 - SII 
X = X (co, IT (x, co) + 03Xq - y,.m, y) ( ̂ : 35) 

+ - - ? 

där y = F(x). Effekten av en ökning av ini t i al innehavet av realbalan-

ser på sysselsättningsvolymen i K-jämvikten erhålles genom differentie

ring av (4:35).^ 

c 1 1 ÄTT c11 - c 1 1 - _ c I I 

dx = [ x2 ~ " x2 F1 ̂  + x4 F1 dx + x3 dm (4:36) 
ôx 

... ÖTT . , SM SM dar — = F^xj-oo och x~ = x? 

6x 3 

Jag kan alltså skriva 

ax X2 _ *2 s" _d'\ ,,x 

6m ~ s" s" d" s"r f-\ 2 W ~ m2 ^ 37) 
1+x2 œ - (x) m2 - x^ F1(x) 

d" 
och som jag visat ovan gäller att rru <1. Kan man således bortse från 

sM o o termen x^ som fångar upp verkningarna på margi na 1 nyttan av arbete och 

sparande av ytterligare konsumtion blir utbudsmult i pi ikatorn 1/MPS > 1. 

Med andra ord, den initiella minskningen av utbudet av arbetskraft 

(x* dm) förstoras. Verkningarna på produktionsvolymen i K-jämvikten <2 

bl i r 

F,(x) xS 
I I 

= 1' ' 1 < 0 (4:38) 
^ MPS  

1. Alternativt kan utbudsmult iplikatorn härledas genom att utnyttja 
dM 

att m = 0 i K-jämvikten. 
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Differentiering med avseende på parametern 03 ger 

Xs" 

respekt i ve 

F1(^ xî" 
t' MPS > ° <-k^b) 

Jag kan därför skriva sysselsättningsvolymen i K-jämvikten som en funk

tion av reallönen och ini t i a 1 innehavet av rea 1ba1anserna 

X = x(o), m) 

+ -

En poäng med utbudsmu11 iplikatorn är att trots att det initiellt råder 

ett efterfrågeöverskott på båda marknaderna så blir sysselsättningen 

och produktionsvolymen i K-jämvikten lägre än motsvarande storheter i 

W-jämvikten. Detta följer av att efterfrågeöverskottet konstrueras med 

utgångspunkt från en W-jämvikt. Sänkningen av prisnivån (höjningar av 

m) leder till att utbudet av arbetskraft minskar och denna initiella 

minskning förstoras genom utbudsmu11 ip1 ikatorn.^ 

2 
4.4 K-regionen^ H-regionen och ù-vegionen 

Jag har hittills studerat marknadssituationer som initiellt innebär att 

det råder ett allmänt efterfråge- eller utbudsöverskott. Det finns emel

lertid två kvarstående möjligheter. Det kan initiellt föreligga ett ef

ter frågeöverskott på varumarknaden och ett utbudsöverskott på arbets

marknaden, eller också kan varumarknaden initiellt karaktär i seras av 

ett utbudsöverskott samtidigt som arbetsmarknaden karaktäriseras av ett 

efterfrågeöverskott. Avsikten med detta avsnitt är att närmare klarlägga 

sM 
1. Detta förutsätter dock att vi kan bortse ifrån termen -x^ F|(x) som 

om den är positiv och större än 1-MPS kan göra mult iplikatorn mindre 
än ett. 

2. En liknande analys finns hos Barro & Grossman (1976), kapitel 2. 
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vilka pr i s re 1 at i oner soni bestämmer det i r» î t i e 1 lo utfallet och vilka 

multiplikatorer (kvant itetsanpassningar) som blir relevanta vid respek

tive ut fa 11 . 

Jag börjar med att studera den traditionella marknadsjämvikten i (o),m)-

planet. För att beteckningsmässigt underlätta analyserna skriver jag 

hushållets beteendeekvationer på det något oegentliga sättet 

d d / s \ y = y (GO,7T+(JOXo, mj 

+ + + 

S S / S X X = X (o),ïï+u)Xo, m; 

+ 

Företagets beteendeekvationer kan skrivas 

y5 = y5(w) 

xd = xd (u>) 

För jämvikt på varumarknaden är det nödvändigt att yd - yS = 0, vilket 

definierar en kurva i (co,m)-planet som, i en omgivning av W-jämvikten, 
1 

har lutningen 

d 

Ä . = . Y3 < 0 (4:1*0) vdm7 d s d s 
y =y y1 - Y ]  

1. Inkomsteffekterna av reallöneändringen tar ut varandra i en omgiv
ning av W-jämvikten eftersom 

9TT _ d 
3oo Xo 

där xd är företagets efterfrågan efter arbetskraft i W-jämvikten. 
d s 

I W-jämvikten gäller därutöver att x = x varför J a o o 
d/3-iï , s\ n 

y2(to+ Xo' " °-
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För jämvikt på arbetsmarknaden måste det gälla att x°* - xS = O, vilket 

definierar en kurva i (co, m)-planet som, i en omgivning av W-jämvikten, 

har lutningen 

s 

(tt) j = . *3 > 0 ( k : k ] )  dm d s d s 
X =x X1 " X1 

Skärningspunkten mellan kurvorna (jmf punkten W i figur 4.1 nedan) in

nebär att båda marknaderna samtidigt befinner sig i jämvikt och den mot 

punkten W svarande reallönen och real balanserna definierar vid given 

penningmängd prisvektorn i W-jämvikten. 

Figur 4.1. Den walrasianska jämvikten 

CL) 

(JL)* 
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Om man låser rea 1ba1anserna vid ett godtyckligt värde och studerar vad 

som händer med jämvikten på arbetsmarknaden om reallönen faller respek

tive stiger finner man, att en högre reallön medför att efterfrågan ef

ter arbetskraft minskar samtidigt som utbudet av arbetskraft ökar. Med 

andra ord, ovanför den kurva som definierar möjliga jämvikter på arbets

marknaden uppstår ett utbudsöverskott (x^ - xs < 0). Tillämpas ett ana

logt resonemang på en sänkt reallön finner man att det under samma kur-
d s va uppstår ett efterfrågeöverskott (x - x >0). 

Det är dessutom möjligt att visa att det ovanför den kurva som definie

rar möjliga jämvikter på varumarknaden gäller att det råder ett efter-

f rågeöverskott (y0' - yS > 0) , medan det under samma kurva råder ett 

utbudsöverskott (y^ - yS < 0). Egenskaperna hos excess demand funktio-
2 

nerna finns angivna i de fyra områden av R+ s om jämviktsvillkoren på 

varumarknaden och arbetsmarknad avgränsar. Området som betecknas med I I I 

innefattar de värden på co och m som initiellt ger ett al lmänt utbuds

överskott, medan området som betecknas med I innefattar de värden på co 

och m som initiellt ger ett allmänt efterfrågeöverskott. Områdena beteck

nade med III respektive IV är de områden som innefattar de co och m som 

innebär att det är efterfrågeöverskott på den ena marknaden och utbuds

överskott på den andra marknaden. 

4.4.1 Tillämpning av den duala beslutshypotesen 

En tillämpning av den duala beslutshypotesen innebär att marknaderna 

klareras när den effektiva efterfrågan överensstämmer med det effektiva 

utbudet. Vid ett utbudsöverskott på arbetsmarknaden skall därför hus

hållets traditionella efterfrågefunkti on för varan ersättas med den 

effektiva efterfrågefunktionen (regionerna II och III). De vä rden på o o 

och m som klarerar varumarknaden är således bestämda av den implicita 

funktionen 

y^ - yS = y^ (o),Tr+coxf m) - yS(co) = 0 

0 + + 
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där IT + oox = yS (OJ) . 

Denna kurva startar i punkten W (figur 4.1) och har lutningen 

d' 

Ä ,| = ^ <0 (k:h2) Vdnv d1 s s , d 1 , X 
y =y yì(y2 ~ ]> 

Det är dessutom möjligt att visa att den negativa lutningen hos denna 

kurva är brantare än den negativa lutningen hos kurvan - y5 = 0.^ 

Detta förhållande är intuitivt lättbegripligt. Utbudsfunktionen är den

samma som tidigare, men eftersom hushållet tar explicit hänsyn till att 

det är undersysselsatt kommer det vid given reallön och givna realbalan 

ser att efterfråga en mindre varuvolym. Startar man från en punkt på 
d s 

kurvan y "y =0 måste, vid givet värde på rea 1ba1anserna, reallönen sti

ga för att varumarknaden skall klareras. Ovanför den kurva som definie

ras av y^ - yS = 0 gäller det därför att y^ > yS o ch under kurvan 
d1 s gäl 1 er det att y c y . 

Vid ett efterfrågeöverskott på arbetsmarknaden (regionerna I och IV) 

skall företagets utbudsfunktion ersättas med den effektiva utbudsfunk-
s" s" s" s" tionen y = y (x ) = F(x ). Varumarknaden klareras när 

y - y = y (U),TT+U)X , m) " F (x ) = 0 
+ + ° + + 

... s" S/ . s \3 dar x = x IU),TT+U)X , m) 

d1 s 1. När y = y upplever företaget inga restriktioner på varumarknaden 

och efterfrågar x^ = xc'(w), vilket innebär att produktionsvolymen be 

stäms av yS = yS(w). Jag bortser ifrån att x kan ha ett separat in

flytande på efterfrågan (yjjj = 0). 
ou 4-4.4-- «-«- d' d /. d1 d'\ d1 d-S/d nv 2. Han utnyttjar att y^ > y^ (y^ = y2 ) , wy2 = y^/X1 (y ^ = 0) samt 

s d 5 att cox .J = m^ + y-| • Den si sta ekvationen följer ur en känd sats i 

konsumtionsteorin. Satsen innebär att alla varor inte kan vara kompl 

mentära varor. 

3. När varumarknaden klareras överensstämmer hushållets effektiva utbud 
funktion med den traditionella utb dsfunktionen, eftersom hushållet 
i denna situation ej upplever några restriktioner på varumarknaden. 



-  115 -

Denna kurva början i punkten W och har där lutningen 

v -y y, - F,X, 

Kurvan har i en omgivning av W-jämvikten en positiv lutning därför att 

det där gäller att F = co och att - oox^ = -nu < 0. Till höger om 
d  s "  .  i » "  d  s , ,  

kurvan gäller att y > y och till vänster om kurvan gäller y < y 

Vid ett efterfrågeöverskott på varumarknaden (region I och II) skall 

hushållets utbudsfunktion ersättas med den effektiva utbudsfunktionen. 

Arbetsmarknaden klareras när 

d sn d/\ s11/ s - \ n X - X = X (oo) - X (o),7T+(joxo " y, m) = 0 

+ 

där y = yS (oo) ̂ 

Kurvan börjar i punkten W och har där lutningen 

(—) 
dnr d s X =X 

Den positiva lutningen överstiger den positiva lutningen hos kurvan 
ds o X - X = 0 i figur 4.1 och i ekonomiska termer beror detta på att hus

hållet när konsumtionsvaran ransoneras minskar sitt utbud av arbetskraft." 

Vid givet värde på real balanserna krävs det därför en högre reallön för 
d s11 

att klarera arbetsmarknaden. Till vänster om kurvan gäller att x < x 

och till höger om kurvan gäller att > xs . 

3 
~ SM S £ + X9 Yl - x- xj(1+ ) 

> o 
- X, 

1. När arbetsmarknaden klareras är företagets utbud bestämt av den 
imaginära utbudsfunktionen, eftersom företaget inte ugplever några 
kvantitativa restriktioner. Jag bortser här från att y kan ha ett 
separat inflytande på utbudet av arbetskraft. 

s d s11 
2. Jag har att y^ = F.x- och F- = co. Dessutom gäller att 1 + oox« = 

i | |  '  • •  I I  j  i  i  ^  
= >0. Vidare gäller att x^ < x^ och att 0 < m^ <1. 
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Vid ett utbudsöverskott på varumarknaden skall företagets efterfråge-

funktion ersättas med den effektiva efterfrågefunktionen (region III 

och IV). Arbetsmarknaden klareras när 

d1 s p." 1/d'\ S/ , s \ n X - X = F (y )-x (o),Tr+o3xo, m) = 0 

+ + 

d' d / s *1 dar y = y (O),ÏÏ+O)X , m; 

+ + + 

För att undersöka denna kurvas position skall jag transformera villkoret 

för att marknaden skall klareras med produktionsfunktionen som transfor

mat i onsf unkt i on . Jag erhåller villkoret 

yd - F(xs) = 0 

d s11 
vilket är identiskt med villkoret för att y - y =0. Med andra ord, 

vid ett allmänt utbudsöverskott på varumarknaden klareras arbetsmark

naden för samma värden på co och m som klarerar varumarknaden vid ett 
2 o efterfrågeöverskott. Orsaken härtill är, som Barro och Grossman påpe

kat, att företaget, på grund av att produktionsfunktionen är en till en 

avbildning som avbildar sysselsättningsvolym i varuvolym, înte samtidigt 

kan uppleva restriktioner på båda marknaderna. Det kan alltså inte sam

tidigt föreligga både ett effektivt utbudsöverskott på varumarknaden och 

ett effektivt efterfrågeöverskott på arbetsmarknaden. Analyserna av de 

marknadsklarerade prisvektorerna kan sammanfattas i nedanstående figur. 

1. När arbetsmarknaden klareras upplever hushållet inga kvantitativa 
restriktioner och efterfrågefunktionen för varan överensstämmer 
med den traditionella efterfrågefunktionen. 

2. Barro S Grossman (1976) kapitel 2. 
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Figur 4.P.. De marknadrklare rande priskombinationerna under den duata 

ber. lu t.r,hyj)o i cren 

Som framgår av figur k.2 kommer (oa,m)-planet att indelas i tre regioner. 

! K-regionen (Keynes) råder ett allmänt effektivt utbudsöverskott och 

kvantitetsanpassningar styrda av efterfrågemult iplikatorn bestämmer 

sysselsättningen och produktionsvolymen i en K-jämvikt. I H-regionen 

(Hansen) råder ett allmänt effektivt efterfrågeöverskott och kvanti

tetsanpassningar styrda av utbudsmu11 iplÎkatorn bestämmer sysselsätt

ning och produktionsvolym i K-jämvikten. Slutligen, i ÏÏ-regionen, där 

hushållet upplever kvantitativa restriktioner på bytesmöjligheterna på 

båda marknaderna, bestämmer företagets efterfrågan efter arbetskraft 

sysselsättning och produktionsvolym. I denna region verkar därför inga 
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multiplikatorer. Sysselsättning och produktionsvolym bestäms redan i 

"första omgången" av tâtonnementprocessen i kvantiteter. 

Tillämpningen av den duala beslutshypotesen innebär således att regio

nerna där det råder ett allmänt effektivt utbudsöverskott respektive 

ett allmänt effektivt efterfrågeöverskott är större än motsvarande 

regioner för ett allmänt utbudsöverskott respektive ett allmänt efter-

frågeöverskott. Regionerna förstoras på bekostnad av den region där 

det råder efterfrågeöverskott på varumarknaden och ett utbudsöverskott 

på arbetsmarknaden (region II) respektive den region där det råder ett 

utbudsöverskott på varumarknaden och ett efterfrågeöverskott på arbets

marknaden (region IV). Den senare regionen kollapsar helt och detta 

beror på att produktionsvolymen inte kan bestämmas från efterfråges i dan 

samtidigt som sysselsättningsvolymen bestäms från utbudssidan. 
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KAPITEL 5. PRISRÖRELSER I BARRO-GROSSMAN MODELLEN; OM EGENSKAPERNA 

OCH RELEVANSEN HOS AUKTIONSMARKNADSVERSTONEN 

5.1 Syfte 

I kapitel tre behandlades den keynesianska versionen av arbetslöshet 

och inflation samt den neokeyr.esianska versionen av arbetslöshet. 

Föreliggande kapitel behandlar möjligheterna att knyta prisrörelser 

till byte i ojämvikt och vilka implikationer prisrörelsehypoteserna 

har för det ekonomiska systemets självreglerande egenskaper. 

Jag inleder med att kommentera ett meningsutbyte mellan Leijonhufvud 

och Grossman kring möjligheten av s k effektiva efterfrågemisslyck-
2 anden och vilken roll bytesmedlet spelar för uppkomsten av multipli-

katoreffekter. Jag övergår därefter till att applicera vad jag kallar 

den "effektiva excess demand hypotesen" på Barro-Grossman modellen 

och undersöker stabilitetsegenskaperna. Det visar sig att denna pris

rörelsehypotes kan déstabilisera ett system som är stabilt inom ramen 

för den traditionella excess demand hypotesen. Eftersom stabilitets

undersökningen sker i en omgivning av W-jämvikten visar resultatet 

att instabilitet kan uppkomma även för små störningar. Leijonhufvuds 

resonemang går ut på att effektiva efterfrågemisslyckanden kräver sto

ra avvikelser från W-jämvikten. Relevansen av detta resultat skall 

naturligtvis inte övervärderas. Hela frågeställningen - huruvida det 

ekonomiska systemet är självreglerande - förefaller enligt min mening 

intimt förknippad med relevansen och innehållet i prisrörelsehypoteser 

av excess demand typ. För det första innebär själva ansatsen ofta att 

excess demand betingade prisrörelser upphör om och endast om systemet 

befinner sig i en W-jämvikt. Med andra ord stabilitet hos systemet av 

1. Ett ekonomiskt system är självreglerande om systemet har en "inne
boende" förmåga att klarera alla marknader. Det är inte nödvändigt 
att den uppkomna resursfördelningen är effektiv. Ett tillräckligt 
villkor för att systemet skall vara självreglerande är således att 
det är stabilt och att varaktighetsti 11 ståndet är en W-jämvikt. Ett 
nödvändigt villkor är att arbetsmarknaden klareras. 

2. Ett effektivt efterfrågemisslyckande är t ex vid handen om en exogen 
störning medför att systemet varaktigt hamnar i ett tillstånd som 
innebär ofrivillig arbetslöshet. 
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prisrörelseekvationer medför automatiskt att systemet konvergerar 

mot en W-jämvikt. Detta gäller t ex för den här analyserade versio

nen av den effektiva excess demand hypotesen och en analys av hypote

sens signalsystem visar att det ingalunda är invändningsfritt. 

För det andra är denna hypotestyp en idealisering av en auktionsmark

nads funktionssätt och är således inte nödvändigtvis en god beskriv

ning av en verklighet där prisbildning och byte huvudsakligen sker 

under andra förutsättningar. Man behöver bara peka på lönebildningen 

som sker under betingelser som möjligen bäst kan beskrivas med mark

nadsformen bilateralt monopol. 

Slutligen föreligger vid byte i ojämvikt - som Arrow påpekat - något 

som man skulle kunna kalla ett endogent monopol. På grund av att t ex 

företaget inte kan sälja hela sin produktionsvolym till det rådande 

priset är det orimligt att bibehålla antagandet om en horisontell ef-

terfrågekurva.^ Slutsatsen av den diskussion som förs i kapitlet blir 

att det föreligger goda skäl att undersöka alternativa prisrörelse

hypoteser. 

5.2 Om möjligheterna för effektiva efterfrågemisslyckanden 

Jag har tidigare antytt att Clowers syn på den duala beslutshypotesens 

konsekvenser för det ekonomiska systemets självreglerande egenskaper 

kan vara att en rörelse mot W-jämvikten försvåras. Hos Leijonhufvud är 

denna slutsats mer explicit. Han utkristalliserar tre grundsyner inom 

den ekonomiska teoribildningen på hur det ekonomiska systemet uppför 
2 sig när prisvektorn är falsk. Den första grundsynen karaktäriseras av 

att ju "längre ifrån" W-jämvikten som ekonomin befinner sig, alterna

tivt ju mera felaktig prisvektorn är, desto kraftigare är de självreg

lerande krafterna. Implicit antas systemet vara stabilt och prisrörel-

1. Monopol ins 1ag på varumarknaderna är emellertid varken tillräckliga 
eller nödvändiga för att arbetsmarknaden inte skall klareras. 

2. Leijonhufvud (1973). Även om Leijonhufvud diskuterar både pris-
och kvantitetsanpassningar är det uppenbart att han betraktar o-
frivillig arbetslöshet som ett prisproblem. 
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sehastigheten är monotont växande med avseende på excess demand. 

Denna grundsyn hör hemma inom det neoklassiska paradigmet. 

Den andra grundsynen innebär att systemets självreg1 erande krafter 

är obefintliga och om några entydiga krafter verkar inom systemet så 

tenderar de att förstora en initiell störning av jämviktsläget. Den 

förstorande kraften kan t ex vara den keynesianska mu 11iplikatorpro-

cessen och till den grundsynen hör otvivelaktigt den ortodoxa Keynes-

tolkningen. I figurerna 5.1 a och 5.1 b nedan finns huvudtankegången 

bakom dessa grundsyner schematiskt åskådliggjorda. 

Figur 5.1 a Figur 5.1b 

Den neoklassiska Versionen Den ortodoxt keynesianska versionen 

1. I en partiell jämviktsmodell kan tankegången illustreras med pris-
rörelseekvat i onen 

W-j ämv i kt W-jämvikt 

p = F(ED(p)) F1>0, F(0) = 0 

samt stab i 1 i tetsv i 11 koret < 0. dp 
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Den tredje grundsynen som han diskuterar är den till vilken han vill 

hänföra sig själv och Clower. Leijonhufvud menar att det finns ett 

område kring W-jämvikten inom vilket de självreglerande krafterna är 

goda och monotont växande med avseende på den absoluta avvikelsen från 

jämviktsläget. Detta område kallar han för korridoren. Utanför korrido

ren gäller att de självreglerande krafterna avtar i styrka, för att så 

småningom helt upphöra eller börjar verka destabi1 iserande. Tanken är 

således att den hastighet med vilken ekonomin anpassar sig till följd 

av en initie!1 störning, och om den överhuvudtaget återgår till en ny 

W-jämvikt, beror av den initie!la störningens storlek. För "små stör

ningar" inom korridoren är de självreglerande egenskaperna goda, medan 

"stora störningar" kan verka destabi1 iserande. Denna tankegång finns 

i schematiserad form i figur 5.2 nedan. 

Figur 5.2 "Korridorversionen" 

W-jämv i kt 
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Hans argumentation för att ekonomin har dessa egenskaper är stilis

tiskt elegant, rnen det reella innehållet är något oklart. Huvudargu

mentet är, så vitt jag kan bedöma, att vid små störningar finns hos 

de enskilda subjekten stabiliserade buffertlager av olika slag. Empi

riska studier av den keynesianska konsumtionsfunktionen visar att kon

sumtionen under en period inte bara förklaras av inkomsten under perio

den, utan snarare av vad Leijonhufvud betecknar med "perceived wealth". 

Om man med "perceived wealth" eller upplevd förmögenhet menar nuvär

det av periodens inkomst och de förväntade framtida inkomsterna är 

det rimligt att anta att ändringar i inkomsten under perioden i liten 

utsträckning påverkar konsumtionsvolymen under perioden. Detta bety

der att den marginella konsumtionsbenägenheten är låg och att multi

pli katoreffekterna är små. 

Begreppet "wealth" kan ha både en subjektiv och en objektiv dimension. 

Wealth kan vara en subjektiv uppskattning av levnadsstandarden eller 

en objektiv intertemporal restriktion på konsumtionsvolymen. Små änd

ringar av inkomsten påverkar under vissa omständigheter wealth i de 

två angivna betydelserna i mycket liten utsträckning. Men om inkomst

förändringen drabbar ett hushåll som saknar likvida buffertlager kan 

de praktiska möjligheterna att finansiera utgifterna - lån eller för

säljning av hushållets materiella tillgångar - båda av psykologiska 

skäl och på grund av att de materiella tillgångarna är illikvida, i 

den meningen att en snabb avyttring måste ske till ett lågt pris, med

föra att en "tillfällig" sänkning av konsumtionsstandarden är att fö

redra framför finansieringsalternativet. 

1. Leijonhufvud avser här Friedmans permanenta inkomsthypotes som i 
statistiska termer innebär att konsumtionen under en period är o-
korrelerad med den trans i tor i ska inkomsten under perioden. Se 
Friedman (1957) kapitlen 1, 2, 6 och 9. De empiriska "bevisen" för 
Friedmans hypotes är inte helt övertygande. Bodkin (1959) fann i 
en studie på amerikanska data att den marginella konsumtionsbenä
genheten för vad han kallar "windfall i ncome" ligger mellan 0.9^6 
och O.723. Kreinin (I96I) fick i en studie på data från Israel om 
hur den tyska krigsersättningen påverkade konsumtionsmönstret re
sultat som stöder Friedmans hypotes. För senare studier se Bird & 
Bodkin (1965). 
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Om denna situation gäller för majoriteten av hushållen kommer den 

aggregerade efterfrågan att reduceras i en omfattning som inte är 

försumbar. Multiplikatoreffekterna blir icke försumbara och förstär

ker den initiella störningen. 

När kan man då förvänta att effektiva efterfrågemisslyckanden inträf

far? Enligt Leijonhufvud uppkommer de när de likvida buffertlagren 

tar slut. Till detta krävs en stor icke förutsedd störning. Om in

komstminskningen är stor, och varaktigare än det genomsnittliga hus

hållet kunnat förutse när det planerade sitt lager av likvida medel, 

hamnar systemet utanför korridoren av två skäl. För det första tar 

de likvida medlen slut och för det andra kommer hushållet att revi

dera sin subjektiva uppskattning av den permanenta inkomsten nedåt. 

Denna revision nedåt av den permanenta inkomsten blir också en när

mast självuppfyllande prognos, därför att de framtida inkomsterna 

blir lägre än de skulle ha blivit om systemet hade följt den "ideala" 

självregi erande banan. 

De ekonomiskt politiska slutsatser som Leijonhufvud drar av sin ana

lys är att små störningar - inom korridoren - lämpligen bör korri

geras med en "laissez faire" betonad ekonomisk politik av monetaris-

tisk typ, medan stora störningar - som för systemet utanför korrido

ren - kräver finanspolitiska ingrepp av keynesiansk natur. 

Leijonhufvuds artikel har kommenterats av Grossman.^ Denne menar att 

om man tillåter såväl kvantitetsrörelser som prisrörelser, vilket fö

refaller rimligt, följer även om prisrörelserna är långsamma, att 

prisrörelsehastigheten bör växa med en växande avvikelse frän jäm

viktsläget. Om man ersätter de traditionella excess demand funktionerna 

med de effektiva excess demand funktionerna bör det t ex gälla, att 

excess demand på varumarknaden blir absolut sett större om hänsyn tas 

till att hushållen upplever kvantitativa restriktioner på arbetsmark-

1. Grossman (137b a). 
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nåden. Hed hänvisning till ett resultat hos Veendorp\ menar Gross

man, att om man ersätter de traditionella excess demand funktionerna 

med de effektiva excess demand funktionerna kan detta knappast désta

bilisera ett system som tidigare varit stabilt. Det kan tom visas 

att denna prisrörelsehypotes kan stabilisera ett system som är insta-

bilt under den konventionella excess demand hypotesen. 

Vad Veendorp visar är att om man för en ekonomi med tre varor, där 

den ena tjänar som bytesmedel, och två subjekt antar att de traditio

nella excess demand funktionerna har egenskapen "gross substìtutabi -

lity", är såväl en prisrörelsehypotes som bygger på de traditionella 

excess demand funktionerna som en prisrörelsehypotes som bygger på de 

effektiva excess demand funktionerna lokalt asymptotiskt stabil. Han 

lyckas också med ett numeriskt exempel visa att en modellekonomi med 

samma antal subjekt och varor, men där excess demand funktionerna in

te har egenskapen "gross substitutabi1 i ty" kan stabiliseras om pris

rörelsehypotesen får bygga på de effektiva excess demand funktionerna. 

Detta gör att han misstänker att man kan visa att stabilitet för den 

traditionella prismekanismen är ett tillräckligt villkor för stabi

litet hos en "spillover process" som bygger på den duala beslutshypo

tesen, men han lyckas inte visa detta. 

5.2.1 Monetari s eringen av bytet 

Grossman kritiserar också Leijonhufvud för att han inte lyckas klar

göra varför monetar i ser ingen av bytet är av vital betydelse för teo

rin för effektiv efterfrågan. Även om jag tycker att Grossmans kritik 

på denna punkt är litet orättvis mot Leijonhufvud är hans diskussion 

illustrativ. Grossman exemplifierar med den modell som presenteras i 
3 slutet av kapitel tre och visar att när pengar tjänar som bytesmedel 

kommer produktionsvolym och sysselsättning vid ett allmänt utbudsöver

skott att inskränkas tills den effektiva flödesefterfrågan efter real 

kassa är noi 1. 

1. Veendorp (1975)-ÔED 

2. Definieras som —*— > 0, k* j . 3p. 
3. Se avsnitt 3.^.*t. 
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Om däremot företagets vara tjänar som bytesmedel innebär detta att 

arbetskraft och pengar byts mot varan, men inte mot varandra. Hushål

let kommer i den skisserade situationen att uppleva restriktioner på 

både arbetsmarknaden och på flödesefterfrågan efter real kassa.^ Men 

eftersom företaget betalar ut både lön och vinst i varuenheter (i 

bytesmedlet) kommer det att inte uppleva några restriktioner överhu

vudtaget. Det kommer att producera ys = yS(w) och efterfråga arbets

kraftsvolymen xd = x^(u)). Produktionsvolym och sysselsättning blir 

på grund av frånvaron av multiplikatoreffekter större än den som upp

står när pengar utgör bytesmedlet. På grund av att stocken av pengar 

är konstant har hushållet inget annat val än att ta emot löneinkomster 

plus vinstmedel, vilket betyder att den imaginära efterfrågan kommer 

att understiga konsumtionen samtidigt som det effektiva efterfråge-

överskottet efter real kassa kvarstår. 

Varför upplever hushållet i den första situationen ingen restriktion på 

penningmarknaden? Skall i nte den effektiva efterfrågan efter varan 

härledas givet en restriktion på både flödesefterfrågan efter realba-

lanser och pé utbudet av arbetskraft? Ett utbudsöverskott på varumark

naden betyder ju att hushållet har en icke realiserbar flödesefterfrå

gan efter real kassa (sparande). Svaret är nej! Orsaken härtill är 

att hushållet i detta fall skulle kunna realisera sitt sparande om 

det fick sälja sitt imaginära utbud av arbetskraft mot pengar. En icke 

realiserbar flödesefterfrågan efter bytesmedlet utgör således ingen 

extra restriktion på beslutsproblemet, utan är endast resultatet av 

att vissa planerade transaktioner är ogenomförbara. 

I det senare fallet kan hushållet inte realisera sitt sparande, även 

om det kan sälja sitt utbud av arbetskraft, eftersom lönen erhålles 

i varuenheter och sparandet sker i penningenheter av vilka antalet 

är givet. Den givna volymen av realbalanser innebär därför i detta 

fall en självständig restriktion på hushållets beslutsproblem. 

1. Detta förutsätter att det effektiva utbudet av arbetskraft, när hän
syn tas till restriktionen på flödesefterfrågan efter real kassa, 
överstiger XE*. 
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Efterfrågemu 11 i pi ikatorn kan därför sägas vara ett resultat av att 

subjekten erhåller mindre än den förväntade volymen av bytesmedel. 

Processen i nedåtgående riktning fortgår tills företag och hushåll, 

givit de restriktioner de upplever,erhål1er precis den förväntade 

volymen av bytesmedel. Utbudsmultiplikatorn, som verkar vid ett all

mänt efterfrågeöverskott, är ett resultat av att subjekten inte kan 

göra sig av med den planerade volymen bytesmedel. Ett allmänt utbuds

överskott innebär att hushållet önskar nedbringa sin reala kassahåll

ning, men misslyckas därför att det inte kan köpa den varuvolym som 

det önskar, medan företaget inte kan erhålla den arbetskraftsvolym som 

det önskar anställa. Processen fortsätter i nedåtgående riktning så 

länge som subjekten, givet de restriktioner de upplever, inte kan för

bruka den förväntade volymen av bytesmedel. 

5.2.2 Barro-Grossman modellen och den effektiva exaess demand 

hypotesen 

Den version av Barro-Grossman modellen som presenteras i kapitel tre 

skiljer sig från Veendorps modell bl a på grund av att det ena eko

nomiska subjektet utgöres av ett företag. Detta medför i sin tur att 

det blir en logisk möjlighet mindre att behandla. Som visats i kapitel 

fyra kan företaget ej samtidigt uppleva restriktioner på båda markna

derna. De situationer där de effektiva excess demand funktionerna blir 

relevanta är således allmänt utbudsöverskott (K-regionen), allmänt ef-

terfrågeöverskott (H-regionen) och den situation där hushållet upple

ver restriktioner på båda marknaderna (Œ-regionen). Jag skall i det

ta avsnitt undersöka stabilitetsegenskaperna hos den effektiva excess 

demand hypotesen inom ramen för denna version av Barro-Grossman model-

1 en. 

I linje med Leijonhufvuds Keynestolkning separerar jag kvantitets-

och prisanpassningar genom att anta att kvantitetsanpassningarna görs 

oändligt snabbt. Prisanpassningarna som styrs av de effektiva excess 

demand funktionerna kan därför antas försiggå i successiva K-jämvikter. 

I det inre av K-regionen bestäms K-jämvikterna från efterfrågesidan 

och beror endast av realbalansernas storlek, eller om penningmängden 
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(M) är given, endast av prisnivån.^ K-jämvikterna i H-regionen bestäms 

från utbudssidan och beror vid givet värde på M av såväl reallönen 

som prisnivån. I ^-regionen slutligen, är K-jämvikterna bestämda av 

företagets imaginära utbud av varan och imaginära efterfrågan efter 

arbetskraft och är därför beroende av reallönen. Om jag antar att 

pr isanpassningshastigheten pä såväl varumarknad som arbetsmarknad är 

ett, kan den effektiva excess demand hypotesen för Barro-Grossman 

modellen formuleras som 

i K-regionen 

d' s P„ =  y  -  y  

(5:1) 
K 

d 1  s W = X - X 
K 

i H-regionen 

d s" 
P H  - y  -  y  

d s" WU = X - X 
h 

i Q-regionen 

d' s 
Pfi - Y "V 

(5:3) 
. _ d s" 

x " x 

(5:2) 

1. Om vektorn (ü),p) är sådan att den implicerar anpassningar i K-regio-
nerna är K-jämvikten bestämd av 

d 1  F(x) = y (TT+COX, m) 

Substitution för TT= F(X) -WX g er 

F(x) = y d'(F(X), m) 

där 

M m = — 
P 

Av skrivsättet framgår att jag bortser ifrån att sysselsättningsvo
lymen kan ha ett separat inflytande på hushållets effektiva efter
frågan. 
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Variablerna betecknade med prim och biss anger att de uttrycker den 

effektiva efterfrågan när subjektet upplever en bindande kvantitativ 

restriktion pä bytesmöjligheterna. 

Uppenbarligen gäller att de prisvektorer för vilka p^ = 0 är iden

tiska med de prisvektorer för vilka p^ = 0. Det gäller också att de 

prisvektorer för vilka = 0- är desamma som för vilka = 0. Det 

är mindre uppenbart att det gäller att w,. = 0 för samma prisvektorer 
cl ' s som p^ = 0. När x = x gäller det att 

d 1  d / s \ y = y (oj,TT-Koxo, m) 

eftersom hushållet inte upplever någon kvantitativ restriktion på 
d s" arbetsmarknaden. När y = y gäller det att 

s" s s x = X (ü),7T+üJX o, m) 

eftersom hushållet inte upplever någon kvantitativ restriktion på varu

marknaden. Det gäller därmed att 

(w.=0) =» x d  (YD(W,TT+WXs, m)) = x S( O),7T-KOXS, m) (S^a) 
Ix o o 

samt 

(p H=0) => y d(w >7T-Kjox^, m) = y S  (x s( CJO,TT+WX^, m)) (5:^b) 

d 1  ~1 s M  
Vidare är x = F (y ) och y = F(x). Genom att applicera den monotona 

transformat ionen F ^ på ekvation (5:^b) övergår ekvationen i 

d ' / d \ s x (y ) = x 

vilken är identisk med ekvation (5:*ta) och det är därmed klart att 

ekvation (5:ba) och (5:^b) är uppfyllda för samma värden på to och m. 

Det är alltså det faktum att företaget, på grund av det teknologiska 

samband som produktionsfunktionen utgör, inte samtidigt kan uppleva 

restriktioner på båda marknaderna, som medför att p^ = 0 för samma pri

ser som för vilka w„ = 0. I\ 



-  130 -

Den lokala stabiliteten hos det sammansatta systemet av differential

ekvationer kan undersökas genom att linéarisera systemen kring det 

gemensamma varaktighetstillståndet (W-jämvikten). Det gäller att visa 

att varje delsystem är stabilt, samt att en bana som rör sig frän en 

region till en annan också konvergerar mot W-jämvikten. Slutligen mås

te man också visa att den felspecifikation av "switchpunkterna" som 

den linjära specifikationen innebär inte kan déstabilisera systemet i 

en omgivning av W-jämvikten. 

En intressant frågeställning är naturligtvis vad denna, i förhållande 

till Veendorps modell, alternativa model 1 struktur betyder för den ef

fektiva excess demand hypotesens stabi 1 i tetsegenskaper.^ Vad som bl a 

inträffar är att antalet kombinationer av pris- och lönerörelser min

skar. Man kan inom ramen för denna modell inte tänka sig att varupri

set faller samtidigt som lönen stiger, vilket skulle vara fallet om fö

retaget upplever restriktioner på båda marknaderna. Detta kan synas va

ra en effekt av att det endast finns en rörlig produktionsfaktor i mo

dellen. Inför man emellertid ytterligare rörliga produktionsfaktorer Î 

modellen kommer man inte ifrån att företagets upplevda restriktions

system endast har n-1 frihetsgrader, där n är summan av antalet rörli

ga produktionsfaktorer och varor. Det är dock a priori svårt att se Î 

vad mån detta förhållande påverkar stabilitetsegenskaperna. En uppen

bart "destabi1 iserande effekt" i Barro-Grossman modellen är dock det 

förhållandet att hushållet i H-regionen minskar sitt utbud av arbets

kraft i relation till storleken på den otillfredsställda efterfrågan 

efter varan och att en fallande reallön visserligen minskar den efter

frågade kvantiteten, men samtidigt, genom att utbudet av arbetskraft 

också minskar, inskränker den möjliga produktionsvolymen. En god a 

priori gissning är därför att om Veendorps hypotes - att stabilitet 

hos den traditionella excess demand hypotesen är ett tillräckligt vill

kor för stabilitet hos den effektiva excess demand hypotesen - skall 

visas vara felaktig så skall motexemplet sökas i H-regionen. 

1. Barro S Grossman (1976) diskuterar som om modellen vore stabil. 
Visserligen är deras beteendeekvationer för hushållet härledda 
utifrån ett dynamiskt optimeringsproblem, men enligt min mening 
föreligger samma destabi 1 iserande nekanism som i föreliggande modell. 
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Jag skall nedan visa att det är möjligt att déstabilisera ett Barro-

Grossman system som är stabilt under den traditionella excess demand 

hypotesen genom att applicera den effektiva excess demand hypotesen. 

Jag inleder med en observation som är fundamental för det slutgilti

ga motexemplet. Om matrisen till den karaktäristiska ekvationen för 

ett linjärt system av differentialekvationer inte är Hicks-diagonal, 

dvs om huvudd iagona1 en inte innehåller enbart negativa element, är 

prisrörelsehastigheten relevant för systemets stabilitet. Antag att 

matrisen A till den karaktäristiska ekvationen har egenskaperna 

a 11 > 0, ^2 2 ^ ' 

a11 +  a22 <  ^ s a m t  

A > 0 

där 

A = 
' 1 1  

"21  

1 2  

22 

Dessa egenskaper innebär att systemet av differentialekvationer är 

asymptotiskt stabilt. 

En höjning av pr isanpassningshastigheten för det pris som svarar mot 

den första raden i matrisen är likvärdigt med att multiplicera koef-

ficenterna med en skalär y > 1. Detta medför att determinantens vär

de stiger med y|A| och att termen Ya^ > 0 kan göras godtyckligt stor. 

Av detta följer att summan av matrisens diagonalelement kan göras posi

tiv om y  väljes tillräckligt stort och därigenom kan systemet destabi-

1 i seras. 

Jag börjar med att visa att ett system som bygger pä att prisrörelser

na sker i enlighet med den traditionella excess demand hypotesen är 
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lokalt asymptotiskt stabilt, givet de teckenantaganden som införts i 

kapitel fyra! Låt 

p = y d(cOjir-Kjjx5, m) - yS(w) 

(5:5) 

W = - XS (w,7T+0)X^, m) 

Li near i ser ing kring W-jämvikten w*, p* ger 

, d , d ôm s 6o),, *\ . / d ôw s 6o) w   
p  =  <V1 3? y3 Sp " Yt ^)(p"p ' + <y1 75 " yi «5)(""w ' 

(5:6)' 
/ d 6o) s ôo) s 6m w  , d ôo) s 6o) w  ^ 

" " ( xl " *1 îp " x3 +  ( xi TZ - xi <«-"*> 

Diagonalelementen är uppenbarligen båda negativa eftersom y^ > O, 
d  .  n  s . n 6 o ) . n 6 m . n  d  .  n  s . n  . .  < $ o )  .  n   Y3 > °» "Vi >  °» <  °» <  °» X1 <  °» " xi <  0  s a m t  ̂ 7 >  °* 

Vidare gäl 1er att 

i . i d d 6m ôo) d s 5m to d s ôo) ôm s s 6o) 6m . n  
l Al • y3 X1 TSp ïw " v3 xi Ip ÏW yl xiE!f" y1 "iEÇ' 1  

ty alla termer är positiva. Med andra ord, systemet är lokalt asympto

tiskt stabilt. I H-regionen kan den effektiva excess demand hypotesen 

formuleras 

P H  = y d(w,ir+ü)x®, m) - y s  (x s  ) 

(5 = 7) 
d s"  s" s" = X (w) - X (O),TT+O)Xq  - y , m) 

c" «" 
där y = F(x ) 

S M  s s  För p u  = 0 måste det gälla att x = x (OJI,TT+O)X , m), eftersom hushål-
^  d s ' 1  

let inte upplever några restriktioner på varumarknaden när y = y 

1. y  2^ + <) liksom ^("^"J +  ' " < a  m e c' n o'' ' e n  W-jämvikt 
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s 1 1  s d För w u  gäller det att y = y (o)) = F(x (oo) ), eftersom företaget 

inte upplever några restriktioner på arbetsmarknaden. Li near i ser ing 

av differentialekvationerna i W-jämvikten ger 

, d ÒCA d 6m r  s 6O) - s ÔITK , 
pH =  (yl Ip +  y3 Tp ' Fi X1 Sp ' F1 x3 3F ) ( p~ p  > +  

, / d ôo) c  s 6o)w 

(5:8) 
/ d ôo) s" Sut s" r- d ôo) s" ôm w  , 

w" =  ^ X1 6p " X1 3p x9 1 X1 ~ X* ) +  H 1 X1 Tp ~ x3 W 

/ d 6w s" 6o) s" !- d 6o)w + X, -T X, - T— + X„ F, X, -T— 1 ow 1 ôw 2 11 öw 

Genom att utnyttja att F^ = o) i W-jämvikten kan matrisen till den 

karaktäristiska ekvationen skrivas 

A "  =  

, d s\6o) , / d Svôm / d S\<5o) 
( yi " "Vsp +  (y3 " w x3 "5p ( yi 

s"\ 6o) s" 6m s'\6w 
_ (x1(1 + ux2 }'X1 ̂  " X3 (X1(1 + WX2 )_X1 

För att påvisa en möjlig instabilitet räcker det med att visa att 

ett av elementen i matrisens huvuddiagona1 är positivt. Elementet a„„ 
s" d" d" d är negativt på grund av att 1 + o)x, = m (0 < m, < 1), x 1  < 0, 

II r /L Ù Im I 

-x® < 0 och  ̂  > 0. Däremot går det inte att visa att a^ < 0. På 

grund av att alla varor inte kan vara komplementära gäller det att 

y, - o)x, = -m, < 0 och således att -m? 4^ > 0. I ekonomiska termer in-' 1 1 1  1  6 p  
nebär detta att en prishöjning minskar det effektiva utbudet av ar

betskraft via en sänkt reallön. Detta slår igenom i ett minskat effek-
s 6 co tivt utbud av varan av storleksordningen o)x^ ^ c 0 och denna term 

dominerar den minskade efterfrågan efter varan som reallöneminskningen 
d ôco innebär (y 1  •?— < Oj. 0m nettoverkningarna på efterfrågeöverskottet 

d 6 co 
(-m^ >0) dessutom dominerar den minskning av efterfrågeöverskottet 

som rea 1ba1anseffekterna på efterfrågan efter varan och utbudet av 
d s 6m arbetskraft innebär [ (y^ - o)x^ <  0], blir a^ > 0. Systemet kan då 

alltid déstabiliseras genom att låta prisanpassningshastigheten, som 

här satts till ett, stiga tillräckligt. 
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Jag skall med ett numeriskt exempel visa att den effektiva excess 

demand hypotesen kan déstabilisera en modell som är stabil under 

den traditionella excess demand hypotesen. Exemplet är hämtat inom 

ramen för en model 1 som presenterats i ett annat sammanhang för att 

illustrera K-jämvikten i en modell med autonoma investeringar.^ 

Låt hushållets nyttofunktion vara 

U = ( 1 -x s)y c' (^ + m^) 

Funktionen skal 1 maximeras under bivillkoret 

s d d n  n + wx - y - m = 0 

Detta maximeringsproblem ger efterfrågefunktionerna och utbudsfunk-
2 11onen 

d 1 /W , M\ 
y = T(_ + „ + _) 

rad , ' (S + „ - 1Ï) 
3 P p' 

X s  = l - £- (TT + Ü) 
3 3w p 

Låt vidare företaget maximera 

s d n = y - wx 

1. Puu & Löfgren (197*0. 

2. Läsaren kan själv övertyga sig om att efterfrågefunktionerna och 
utbudsfunktionen har de i kapitel k antagna teckenegenskaperna Î 

W-jämvikten. Uppenbarligen gäller att y~ = y^ > 0, x~ = x? < 0, 
d d m3 = m2 - 1 <  0. Storleken och tecknet på substitutionseffekterna 

erhålles genom att substituera för i r ,  och deriverà med avseende på 

co och substituera för reallönen i W-jämvikten. 
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under restriktionen 

y S  = 2/ x d  ' 

v i 1 ket ger 

* • <S>: 
w 

yS = i£ 
w 

T T  = £  
w 

W-jämvikten är definierad av 

^ * T (P +  " +  F* +  ' (y s  • y d  + •) 

h ' 7 " lw + T> (*d • xs) 
w 

där i - autonoma investeringar. 

Om jag sätter M = 1 och i = i erhålles lösningen 

» - f. P - 3, W - |, Xs - Xd - yS . !, / . „ . I och md . £ 

Prisrörelserna enligt den traditionella excess demand hypotesen är 

bestämd av differentialekvationerna 

P = y(y d  + i - y s) y, a > o 

d « ( 5 : 9 )  
w = a(x - X ) 

som efter 1inearisering ger följande matris för den karaktäristiska 
ekvat ionen 
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A = 

Ü Y 

ïïf a 

$ y 

68 
2ÏÏ3 a  

Summan av diagonal elementen är negativ om determinanten är positiv 

(ay0.0192>0) och systemet är därmed lokalt asymptotiskt stabilt. 

Prisrörelserna i H-regionen är i enlighet med den effektiva excess 

demand hypotesen bestämda av 

P H  = Y ( y  + i - y  (x )) 

i d s'\ w u  = a(x - x ) 

där 

15:10) 

1 ,1 ^ P/ s" Mv 1 ... d =  y(1 +  £( y  - TT - -) for y > y 

cil c 
Vidare gäller att x 3  = x 3  n är p„ = 0 och y = y (OJ) när w H  = 0. 

Den 1 i near iserade versionen av (5:10) kan efter substitutioner skrivas 

Ph " T(w " S " 'P""*' + ^ ̂  <w-w*' 
P r r w 

. 2 
w H  =CC VP-P*) - a(—-r + ~̂ r) (w~w*) 

w 2w vT 

(5:11) 

Matrisen till den karaktäristiska ekvationen får efter insättning för 

p och w utseendet 

1. Denna funktion erhålles genom att maximera nyttofunktionen, givet 
budgetrestriktion och givet en bindande restriktion på efterfrågan 
efter varan. 
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1Ï 

12CX 10a 
W ' W 

och systemet ä r  instabilt om Y  >  a .  

För processer som håller sig inom K-regionen är det däremot möjligt 

att visa att den variant av Barro-Grossman modellen som analyseras i 

kapitel fyra är lokalt asymptotiskt stabil. I K-regionen gäller att 

P K  = y d  (F(x d  ) ,m) - y s(w) 

W = F - 1(y d  ) - XS(Û),ÏÏ-HJOX®, m) 
ì\ O 

( 5 : 1 2 )  

När p.. = 0 gäller att F(x ) = y s(co) och när w.. = 0 är 
d i d s 

y = y (ü3,Tr+oüx o >  m). L i near i ser i ng under dessa förutsättningar ger 

, s, d 1  .^ôco ^ d 16mv , 
PK =  (y1 ( y2 " 1 )IF y2  ̂ p ) ( p" p  ) + (y1(y1 "1)^S)(w_w*) 

(5:13) 

" K "  ( i ( y r ù ) x î ) ^  +  è ( y 3 " w x 3 ) ^ ) ( p " p * )  +  

Genom att utnyttja att y d  - (0Xj = -m d  < 0, samt att y d  = MPC (0<MPC<1) 

kan man visa att den karaktäristiska ekvationen har rötter med nega

tiva realdelar. Slutligen, i ^-regionen får matrisen till den karak

täristiska ekvationen utseendet 

A 1  " = 

s d 1  <5(0 d 1  <Sm 
"y1 m2 + y2 TÏ 

s d ' ôco 
" y1 m2 ^7 

d d" s". <Sw s" 6m , d d" s'\6a) (x. m. - x, ) 
1 2 1 ;  Tp ' x3 Sp V*1 m2 (xV m" - x ) 1 6w 
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Denna matris är H i cks-d i agona 1 och determi nanteri 

a i i i I / d d" s"x d 1  ôm <5w s d 1  s" ôto 6m n  

' =  (x1 m2 " xl >*2 6F 6^ - m2 x3 SpT 

är positiv. Modellen är alltså stabil i ^-regionen. 

De erhållna resultaten indikerar således att det under den effektiva 

excess demand hypotesen inte nödvändigtvis är störningens storlek som 

är avgörande för huruvida systemet déstabiliseras. Det kan istället 

vara störningens karaktär som avgör om en W-jämvikt déstabiliseras el

ler stabiliseras. Man skulle kunna säga att Leijonhufvuds korridor 

degenererar och att systemets självreglerande egenskaper kan bero på 

vilken "sida 1 1  av W-jämvikten systemet befinner sig. 

Hur ser prisutvecklingen ut i de olika regionerna? I H-regionen gäller 

att såväl priset som lönen stiger. I K-regionen faller både priset och 

lönen och i fi-regionen stiger priset medan lönen faller. Om modellen är 

stabil konvergerar variablerna mot W-jämvikten, där såväl prisrörelser 

som lönerörelser avstannar. Modellen förutsäger alltså att samtidiga 

pris- och lönestegringar endast förekommer vid ett allmänt efterfrågeöver

skott och att ekonomin asymptotiskt närmar sig en situation där all in

flation upphör. Likheterna med den neoklassiska versionen av samma prob

lematik är slående. Trots att de två konstruktionerna innehåller stora 

formella skillnader är de asymptot i ska egenskaperna hos de båda syste

men likartade. Orsaken härtill är naturligtvis att varaktighetstillstån

den för båda modellerna är identiska och i den mån båda modellerna är 

stabila blir de asymptotiska var iabelvärdena desamma. 

Kompletteras modellen med adaptiva inflationsförväntningar betyder 

detta att inflationsmönstret blir mera mångfasetterat. Ett allmänt ut

budsöverskott behöver då t ex inte betyda att både lönerna och priser

na faller, men en positiv inflationstakt i varaktighetstillståndet för

utsätter en positiv relativ ökningstakt av penningmängden. 

Hos Grossman (197*+ b) samt hos Barro- och Grossman (1976) analyseras 
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sambandet över konjunkturcykeln mellan 1önestegringstakt och arbets

löshet.^ Resultaten överensstämmer med de resultat som i kapitel tv3 

erhölls för Phelps partiella jämviktsmodell. För att erhålla dessa re

sultat måste dock efterfrågan exogen i seras, eftersom systemet annars 

kan hamna i ett varaktighetstillstånd. 

5.2.3 Är de effektiva excess demand signalerna effektiva? 

Det ekonomiska systemets självreglerande egenskaper är naturligtvis i 

sista hand en empirisk frågeställning och upplever man att dessa egen

skaper är dåliga är den rimliga slutsatsen att teorier som beskriver 

systemet som självreglerande är felaktiga. Utan att ta ställning i den 

rent empiriska frågeställningen eller huruvida den effektiva excess 

demand hypotesen verkligen beskriver det ekonomiska systemet som själv-

reglerande, kan man diskutera den empiriska rimligheten i den dynamik 
o 2 som den bygger på. Hypotesen bygger på två typer av dynamik. Den ena 

typen är snabb och skapar genom kvantitetsanpassningar byte i K-jämvik-

ter. Den andra typen är långsam och utgöres av prisrörelser som succes

sivt förflyttar K-jämvikterna mot en eventuell slutlig W-jämvikt. Genom 

denna konstruktion lyckas man teoretiskt förklara hur byte kan ske till 

falska priser och att uppnåendet av en W-jämvikt är tidskrävande. Fort

farande bibehålls emellertid fiktionen om en auktionsmarknad och en mark-

nadsadministrator som samordnar bytet. Den effektiva excess demand hypo

tesen tillför egentligen ytterligare en arbetsuppgift för marknadsadminis-

tratorn. Den ena uppgiften består i att "tilldela" de ekonomiska subjek

ten kvantiteter i samband med de blixtsnabba kvantitetsanpassningarna. 

Den andra uppgiften består i att administrera den långsammare prisdyna

miken. Hypotesen innebär således relativt starka teoretiska abstraktioner. 

1. Arbetsmarknaden består inom ramen för denna ansats av ett stort an
tal delarbetsmarknader. Det kan därför samtidigt förekomma såväl 
effektiva efterfrågeöverskott som effektiva utbudsöverskott. 

2. Det bör påpekas att stabiliteten hos den traditionella excess demand 
hypotesen inte kan bevisas enbart på grundval av egenskaperna hos de 
beteendeekvationer som härleds i den traditionella va 1 hand 1 i ngsteo-
rin. För en bytesekonomi där alla varor är gross substitutes är det 
emellertid möjligt att visa att excess demand hypotesen t o m är 
globalt stabil. Jmf Arrow & Hahn (1971). 
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Patinkins resonemang om varför det enskilda företaget i en situation 

av utbudsöverskott börjar tillämpa den duala beslutshypotesen innebär 

att detta sker först efter det att företaget under en ändlig tidsperiod 

har upplevt en ofrivillig 1ageruppbyggnad.^ Utgångspunkten är således 

att företaget upplever att det kan sälja hela sin produktionsvolym till 

det rådande priset. Först när situationen på va rumarknaden visar att 

dessa förväntningar är felaktiga, i den skisserade situationen uppstår 

ofrivillig lageruppbyggnad, spiller utbudsöverskottet på varumarknaden, 

via den duala beslutshypotesen, över i en minskad efterfrågan efter ar

betskraft och det uppstår en K-jämvikt. Logiken bakom den effektiva 

excess demand hypotesen innebär att företaget, när det uppenbarligen 

inte längre tror att det är möjligt att sälja utbudet av varan, fort

farande envisas med att signalera den vilja att sälja som anges av den 

traditionella utbudsfunktionen. Rimligheten i detta implicita antagan

de kan onekligen ifrågasättas och implikationen av detta ifrågasättande 

blir att det är troligt att företagets utbudssignal försvagas i K-jäm-

V i kten. 

Hushållet upplever i en situation av allmänt utbudsöverskott en ofrivil

lig arbetslöshet (egentligen undersysselsättning) och den effektiva 

excess demand hypotesen innebär att hushållet fortsätter att signalera 

den arbetsvilja som anges av den traditionella utbudsfunktionen. I den 

mån arbetsmarknaden kan beskrivas i termer av en auktionsmarknad före

faller den effektiva excess demand hypotesen mindre orimlig i detta hän

seende. Det är emellertid inte helt uteslutet att utbudssignalen kan för

svagas på grund av att det undersysselsatta hushållet börjar uppleva sin 
2 situation som mer eller mindre bestående. 

Vid ett allmänt efterfrågeöverskott styrs prisbildningen på varumark

naden från efterfråges i dan av hushållets traditionella efterfrågefunk

tion och detta antagande är behäftat med en liknande inkonsistens som 

den som ligger i företagets beteende vid ett allmänt utbudsöverskott. 

1. Patinkin (1965), kapitel 13. 

2. Detta fenomen, som saknar klart empiriskt stöd, brukar ges beteck
ningen "the discouraged worker effect". 
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Den duala beslutshypotesen innebär ju att hushållet inser att det är 

omöjligt att tillgodose den önskade efterfrågan efter varan och denna 

insikt spiller i sin tur över i ett ändrat beteende på arbetsmarknaden. 

Den effektiva excess demand hypotesen innebär att hushållet trots detta 

envisas med att signalera den köpvilja som anges av den traditionella 

efterfrågefunktionen. Det är troligare att hushållets efterfråges igna1 

försvagas av att det anpassat sitt utbud av arbetskraft på en lägre ni

vå, eller som Veendorp så träffande uttrycker det: 
M... the inability to satisfy one's excess demand for champagne may 

result in a reduction of one's supply of economic advice ... Having 

temporarily adjusted one's supply of labour services to a larger degree 

of soberness one may be induced to check upon the neighbourhood liquor 

stores somewhat less frequently than before." 

Prisbildningen på arbetsmarknaden styrs vid ett allmänt efterfrågeöver

skott från efterfråges i dan av företagets traditionella efterfrågefunk-

tion. Detta antagande förefaller, även om arbetsmarknaden inte i full 

utsträckning fungerar som en auktionsmarknad, inte orimligt. Trots att 

företaget tvingas anpassa sitt utbud av varor i relation till det fak

tiska utbudet av arbetskraft, finns det skäl att tro att företaget upp

lever att det till det rådande varupriset kan sälja mera av varan. Det 

är därför inte irrationellt att försöka fylla de vakanser som finns i 

företaget och åtminstone signalera den efterfrågan som impliceras av 
2 

vakans läget. 

Slutligen, i den situation där hushållet upplever restriktioner på båda 

marknaderna styrs prisbildningen på varumarknaden från utbudssidan av 

företagets traditionella utbudsfunktion och från efterfråges i dan av hus

hållets effektiva efterfrågefunkti on. Företaget upplever alltså inga 

restriktioner, och i den mån det är kvant itetsanpassare, vilket ligger 

implicit i den effektiva excess demand hypotesen, upplever det att den 

1. Veendorp (1975)-

2. Detta förutsätter att företaget förväntar att det åtminstone kan 
sälja vad det till den rådande prisvektorn vill sälja. 
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avsatta kvantiteten maximerar vinsten. Det finns emellertid goda skäl 

att tro att det enskilda företaget, på grund av att rörelsen mot W-

jämvikten är tidskrävande, upptäcker möjligheten av att sälja samma 

kvantitet till ett högre pris och denna insikt bör återverka på före

tagets marknadssignaler. Beträffande efterfråges i dan av varumarknaden 

och utbudssidan av arbetsmarknaden är det a priori svårt att avgöra 

hur pass rimliga den effektiva efterfrågefunktionen respektive den 

effektiva utbudsfunktionen är som marknadssignaler. 

Vad jag hittills diskuterat är rimligheten av de effektiva excess de

mand signalerna under den explicita förutsättningen att hushållet och 

företaget båda tillämpar den duala beslutshypotesen och att prisrörel

serna tar vid först när en K-jämvikt uppkommit. Diskussionen kan modi

fieras i flera riktningar. Man kan överge den duala beslutshypotesen 

och fråga sig rent allmänt vilka marknadssignaler som ett subjekt kan 

förväntas avge vid byte utanför en W-jämvikt samtidigt som man bibehål

ler principen att prisbildningen sker via någon form av excess demand 

hypotes. 

Låt oss för ett ögonblick släppa antagandet att subjekten tillämpar den 

duala beslutshypotesen och anta att bytet sker på en enda marknad. Vi

dare antas att varan är homogen och att prisbildningen sker i enlighet 

med en pr issättningsregel som är analog med excess demand hypotesen. 

Dessa antaganden innebär att såväl hushållen som företagen är kvantitets-

anpassare. Om man dessutom antar att bytet sker i en ojämvikt föreligger 

a priori ett stort antal möjliga beteendemönster för de enskilda sub

jekten. Grossman^ skiljer på följande kvant itetssgi na 1 er som kan gene-

1. Grossman (197^ c). Grossman polimiserar mot Veendorp (1972) samt mot 
Beckman S Ryder (1969). Grossmans systematik är inspirerad av 
Hansen (1951). Hansen skiljer på utbudssidan mellan den förväntade 
försäljningen och den faktiskt tillgängliga mängden varor (faktisk 
produktion plus lagerförändringar). På efterfråges i dan skiljer han 
mellan planerade inköp, optimala inköp och aktiva köpansträngningar. 
De planerade inköpen är de inköp som subjekten upplever som "mest 
troliga" att bli genomförda. Dessa är svåra att inordna i Grossmans 
systematik. De optimala inköpen svarar däremot väl mot Grossmans be
grepp, den efterfrågade kvantiteten och de aktiva köpansträngningarna 
är direkt överförbara till Grossmans begrepp, den beställda kvant i-
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reras från efterfråges i dan : den efterfrågade kvantiteten, den beställda 

kvantiteten, den inköpta kvantiteten och den konsumerade kvantiteten. 

På utbudssidan urskiljer han följande relvanta kvantitetssignaler: den 

utbjudna kvantiteten, den till försäljning utbjudna kvantiteten, den 

faktiskt levererade och sålda kvantiteten och den producerade kvanti

teten. Med den efterfrågade och utbjudna kvantiteten avses de kvanti

teter som köparna och säljarna skulle vilja efterfråga respektive bjuda 

ut om alla transaktioner vore real iserbara. Med andra ord de efter

frågade och utbjudna kvantiteter som ges av de neoklassiska beteende

funktionerna. Med den beställda kvantiteten avses köparnas aktiva köp

ansträngningar. Om det är så att köparna kan köpa den efterfrågade kvan

titeten kan man förvänta att den beställda kvantiteten överensstämmer 

med den efterfrågade kvantiteten. Om emellertid prisbilden är sådan 

att den efterfrågade kvantiteten överstiger den utbjudna kvantiteten, 

vilket innebär att den genomsnittlige köparen är oförmögen att köpa den 

efterfrågade kvantiteten, är det troligt att de aktiva köpansträngning

arna skiljer sig från den efterfrågade kvantiteten. Jag har tidigare 

påpekat att Hansen menar att köparna kan ha en känsla av att den le

vererade kvantiteten är proportionell mot den beställda kvantiteten och 

därför beställer en större kvantitet än den som anges av efterfrågefunk

tionen. Å andra sidan kan det vara kostnader förenade med att beställa 

varan, och det är då irrationellt att beställa mera än man förväntas 

erhålla. Det är därför inte osannolikt att den beställda kvantiteten 

kan vara lägre än den som anges av efterfrågefunktionen.^ 

Den till försäljning utbjudna kvantiteten mäter säljarnas aktiva för

säljningsförsök. Om säljaren finner det möjligt att sälja den utbjudna 

kvantiteten bör den till försäljning utbjudna kvantiteten överensstämma 

med den utbjudna kvantiteten. Å andra sidan, om den utbjudna kvantite

ten överstiger den efterfrågade kvantiteten är det troligt att de aktiva 

försäljningsansträngningarna skiljer sig från de utbjudna kvantiteterna. 

teten. Förväntad försäljning täcks helt eller delvis av Grossmans 
begrepp den till försäljning utbjudna kvantiteten och den faktiskt 
tillgängliga mängden varor svar mot den faktiskt levererade och sålda 
kvantiteten. Se Hansen (1951), ss 21-24. 

1. Jmf Grossman (197^ c). 
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Ett tankbart exempel på att den utbjudna kvantiteten kan överstiga de 

aktiva försäljningsförsöken är en arbetsmarknad karaktäriserad av ar

betslöshet. Arbetstagarna kan t ex finna arbetsmarknadssituationen så 

hopplös att man inte bryr sig om att aktivt bjuda ut det imaginära ut

budet av arbetskraft ("the discouraged worker effect"). 

Vilka signaler erhåller marknadsadministratorn under dessa omständig

heter? Ett rimligt antagande är att de aktiva köp- och försäljnings

ansträngningarna blir de relevanta signalerna för prisbildningsproces

sen. Detta betyder att de aktiva köpansträngningarna och den utbjudna 

kvantiteten kommer att ingå i excess demand funktionerna vid ett efter 

frageoverskott, medan de aktiva försäljningsförsöken och den efterfrå

gade kvantiteten är de ingående storheterna vid ett utbudsöverskott. 

Under vilka omständigheter detta verkar destabi 1 iserande respektive 

stabiliserande på marknadsbeteendet är naturligtvis a priori svårt att 

fastställa, eftersom man i avsaknad av mera precis teoribildning inte 

kvalitativt kan avgöra i vilken riktning och av vilka parametrar mark
nadssignalerna påverkas. 

De kvantiteter som faktiskt inköps och faktiskt säljs måste naturligt

vis vara identiska. Vidare gäller det, om bytet är frivilligt, att den 

kvantitet som byts är högst lika med den minsta av de efterfrågade och 

utbjudna kvantiteterna. Om bytet därutöver uttömmer alla ömsesidigt 

fordelaktiga transaktioner gäller att den kvantitet som byts inte kan 

understiga den minsta av de efterfrågade och utbjudna kvantiteterna. 

Sammantaget innebär frivilligt byte och ett uttömmande av alla ömsesi

digt fördelaktiga transaktioner att den kvantitet som byts är lika 

med den minsta av de efterfrågade och utbjudna kvantiteterna. 

När det gäller de konsumerade och producerade kvantiteterna komplice

ras diskussionen om varan är lagringsbar. Den producerade och konsume

rade kvantiteten kan i detta fall både understiga och överstiga den 

kvantitet som byts. Något mindre komplicerat blir det om varan inte 

är lagringsbar. I detta fall kan den konsumerade kvantiteten inte över

stiga den kvantitet som byts och den producerade kvantiteten kan inte 

understiga den kvantitet som byts. Eftersom det vidare är omöjligt för 
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köparen att konsumera mer än vad som byts kommer konsumtionen att 

överensstämma med den omsatta kvantiteten. Däremot gäller inte nödvän

digtvis att den producerade kvantiteten överensstämmer med den om

satta. Även om det är irrationellt för t ex ett företag att producera 

mer än vad som omsätts krävs, för att detta inte skall ske, att pro

duktionen vid ett utbudsöverskott alltid sker på direkta beställning-
1 ar. 

Grossman formulerar i sin artikel processer som bestämmer hur dessa 

kvantiteter utvecklas över tiden. Likartade försök har tidigare gjorts 
2 av Beckman och Ryder samt Veendorp. Ansatserna förutsätter alla ex

plicit eller implicit att köparen och säljaren alltid utför en "nytto-

maximering" under förutsättning att den mängd som går att köpa respek

tive sälja är obegränsad och först därefter, när de upptäcker att det

ta är omöjligt, på något sätt bestämmer sig för vilken marknadssignal 

som skall emitteras. Förutom att teorin enligt min mening bör komplet

teras med en mera precis förklaring till vilka signaler som marknads-

administratorn erhåller, bör den också inbegripa hur tilldelade kvanti

teter i en period påverkar besluten i kommande period(er). Problemets 

komplexitet ökas emellertid kraftigt om man vill behandla fler än en 

marknad. Om man således vill bibehålla någon form av excess demand an

sats förefaller därför den effektiva excess demand hypotesen båda lätt-

hanterligare och dessutom direkt relaterbar till en enhetlig valhand-

lingsteori. Jag är emellertid villig att ändra uppfattning om det kan 

göras troligt att den systematik och skiss till prisrörelse- och kvan-

titetsrörelsehypotser, som finns hos Grossman, leder till fundamentalt 

annorlunda och "empiriskt rimligare" slutsatser. Min misstanke är emel

lertid att i den mån varaktighetstillstånden är W-jämvikter är det mes

ta man kan hoppas på ett rikare och mera svåröverskådligt mönster av 
3 pris- och kvant itetsrörelser. 

1. Detta som Grossman tycks förbise påpekas av Veendorp (197*0. 

2. Beckman & Ryder (1969) och Veendorp (1972). 

3. I Grossmans modellskiss gäller t ex att alla rörelser avstannar om 
och endast om utbudet överensstämmer med efterfrågan. Det föreligger 
emellertid inga tekniska svårigheter att konstruera modeller som har 
varaktighetsti 11 stånd av annan typ. 
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5.3 Är marknaderna auktionsmarknader? 

Excess demand förklaringen till prisrörelser förutsätter explicit eller 

implicit att pr isbi 1dningen sker på marknader där de enskilda subjekten 

i mycket liten utsträckning har kontroll över det egna priset. Auktions

marknaden bör uppvisa en stor känslighet för ändringar i efterfrågan 

och ut bud och man bö r med an dra ord f inna att priserna är starkt flexib

la både uppåt och nedåt. Det är inte några svårigheter att finna mark

nader som har dessa karaktär i st i ka. De flesta råvarumarknader liksom 

aktiemarknaderna och marknaderna för jordbruksprodukter uppvisar pri

ser som är flexibla både uppåt och nedåt. Ofta är de varor för vilka 

prisbildningen sker på auktionsmarknader föremål för en omfattande inter

nationell handel. I den del ekonomiska modeller görs klara distinktioner 

mellan auktionsmarknader och icke auktionsmarknader. Den svenska EFO-

modellen återspeglar t ex genom sin indelning av industrin i en konkur

rensutsatt sektor och en skyddad sektor en föreställning om en dual eko

nomi.^ Vissa delar av industrin - speciellt exportindustrin och den im-

portkonkurrerande industrin - är utsatt för en extern styrning av pris

utvecklingen, medan andra delar av industrin i stor utsträckning kan 

kontrollera sin egen prisutveckling. 

I Phillips ursprungliga artikel om sambandet mellan lönestegringstakt 
2 och arbetslöshet och framförallt i Lipseys bearbetning av densamma, lig

ger ett explicit antagande om att lönebildningen sker i enlighet med 

någon typ av excess demand hypotes. Överhuvudtaget är litteraturen kring 

Phi 11 ipskurvan rik på artiklar som estimerar lönestegringstakten som 

funktion av någon proxy för excess demand. Med andra ord, arbetsmarkna

den betraktas som en auktionsmarknad. Jag menar att denna ansats starkt 

kan ifrågasättas. De empiriska bevisen för existensen av Phi 11 ipskurvan 

föreföll i slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet övertygande. 

På senare tid har det emellertid krävts allt fler oberoende variabler för 

att nöjaktigt förklara lönestegringstakten. Huvudfrågan tycks idag vara 

1. Edgren, Faxen & Odhner (1970). 

2. Phillips (1958) och Lipsey (I960). 
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huruvida det överhuvudtaget finns en långsiktig trade off mellan löne

inflation och arbetslöshet och inte så mycket hur den ser ur. I den mån 

lönebildningen på arbetsmarknaden förklaras utifrån ett auktionsmark-

nadsantagande anser jag att ett ifrågasättande av existensen av en lång

siktig trade off mel 1 an inf1 at i on och arbetslöshet välmotiverat. En 

långsiktig trade off mellan löneinflation och arbetslöshet förutsätter 

enligt min mening att arbetsmarknaden är imperfekt i den meningen att 

den inte klareras. 

Det torde emellertid vara ofrånkomligt att vissa del arbetsmarknader 

fortfarande kan klassificeras som auktionsmarknader, men, bl a på grund 

av den i allt större utsträckning institutionaliserade lönebildningen, 

är det troligt att auktionsmarknadernas andel krymper. 

På auktionsmarknaderna bör prisbildningen nöjaktigt kunna förklaras av 

någon variant av excess demand hypotesen. För de marknader som inte kan 

klassificeras som auktionsmarknader saknas en accepterad prisbildnings

teori och därför också en teori som beskriver samspelet mellan auktions

marknader och icke auktionsmarknader. En hypotes är att ett efterfråge-

överskott på auktionsmarknaderna spiller över - via en överströmning av 

arbetskraft från icke auktionsmarknaderna till auktionsmarknaderna -

och gör att de marknader som vid ett lägre efterfråget ryck inte utgör 

auktionsmarknader, mer och mer börjar uppföra sig som auktionsmarknader. 

Man skulle kunna säga att klassificeringen i auktionsmarknader och icke 

auktionsmarknader är beroende av efterfrågeläget i ekonomin, och att de 

flesta del arbetsmarknader uppför sig som auktionsmarknader vid en hög 

efterfrågan efter arbetskraft. 

En annan mekanism kan vara att lönekraven på de del arbetsmarknader som 

inte utgör auktionsmarknader är starkt korrelerade med löneökningarna 

på auktionsmarknaderna och att möjligheterna att lyckas i löneförhand

lingarna underlättas om vinstutvecklingen i industrin är likartad i 

såväl företag som rekryterar sin arbetskraft på auktionsmarknader som 

icke auktionsmarknader. 
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Men lönekampen gäller inte bara att upprätthålla sin position relativt 

andra löntagare. Det gäller också att upprätthålla sin reala köpkraft 

över tiden. Löntagaren motsätter sig inte bara en nomi na 1lönesänkning, 

utan också en sänkning av sin reala köpkraft - vilken beror av prisut

vecklingen - och kanske också en sänkning av tillväxten i den reala köp

kraften över tiden. Detta fenomen som Hicks kallat real lönemotstånd 

("real wage resistance") kan vara en självständig orsak till pris- och 

löneinflation och ge ett löneutvecklingsmönster som vid låg efterfrågan 

efter arbetskraft gör såväl nominal lön som reallön trögrörlig nedåt. 

Det kan även ge upphov till förstärkta inflationstendenser på varumark

naden.^ En löneinflation som företagen inte upplever vara motiverad av 

situationen på arbetsmarknaden övervältras i högre priser som i sin tur 

föder ett förnyat reallönemotstånd. 

I aggregaten bör ett reallönemotstånd som inte är rea 1 ekonomiskt moti

verat motverkas av någon typ av monetära restriktioner. I den mån varu

marknaderna är auktionsmarknader och den nominella penningmängden är 

konstant skulle en rea 1balanseffekt omöjliggöra en övervältring av hela 

löneökningen och därmed verka sänkande på prisstegringstakten och indi

rekt på lönestegringstakten. Men denna politik medför initiellt en ur 

företagens synpunkt förvärrad reallöneutveckling och möjligen också en 

högre arbetslöshet. Ur ekonomisk politisk synvinkel föreligger i denna 

situation därför ett dilemma. En restriktiv penningpolitik skulle möj

ligen på lång sikt bromsa inflationen till priset av en kortsiktigt höjd 

arbetslöshet. Det föreligger emellertid inga garantier för att arbets

lösheten långsiktigt återgår till en lägre nivå. Orsaken härtill är att 

lönebildningen inte garanterar att reallönen och prisnivån återgår till 

de värden som skapar jämvikt på både arbetsmarknaden och varumarknaderna 

Jag har i ovanstående resonemang implicit förutsatt att varumarknaderna 

är auktionsmarknader. Svårigheten att bibehålla detta antagande utanför 
2 en W-jämvikt har klarlagts av Arrow. Om man eliminerar den teoretiska 

1. Hicks (1975). För en forma 1 i ser ing av likartade tankegångar se 
Löfgren (1976). 

2. Arrow (1959). 
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abstraktion som marknadsadmini st ratorn innebär blir det ingen kvar som 

kan svara för prisbildningen. Såväl hushåll som företag är under mark

nadsformen fullständig konkurrens kvant itetsanpassare och som sådana 

betraktar de det rådande priset som givet. Det enskilda företaget har 

en fullständigt elastisk efterfrågekurva och varje försök från före

tagets sida att höja sitt pris skulle omedelbart innebära att det för

lorade alla kunder. Men i situationer där ekonomin befinner sig utan

för en W-jämvikt kan man, med bibehållande av antagandet att produkten 

är homogen och att antalet företag är stort, mycket väl påvisa möjlig

heter för det enskilda företaget att manipulera sina priser utan att 

förlora sina kunder. 

Den mest uppenbara situationen där dessa möjligheter föreligger är när 

efterfrågan överstiger utbudet. Eftersom varje företag i denna situa

tion redan säljer hela sitt utbud, samtidigt som efterfråges i dan är 

otillfredsställd, kan ett enskilt företag höja sitt pris även om konkur

renterna inte höjer sina priser. Konkurrenterna säljer ju hela sin pro

duktionsvolym. I denna situation är det troligt att det enskilda före

taget inte känner hela sin efterfrågekurva. Om detta vore fallet skulle 

det omedelbart uppsöka det pris som maximerar vinsten. Det troliga är 

därför att företaget med hjälp av någon "trial and e r r o r "  metod av gra

dient typ^ söker det optimala priset. Detta sökande försvåras emeller

tid om konkurrenterna också höjer sina priser. Det enskilda företagets 

efterfrågekurva förskjuts då uppåt, samtidigt som företaget försöker 

hitta det optimala priset. 

Ett likartat fenomen är vid handen när det råder ett utbudsöverskott på 

marknaden. De enskilda företagen kan i denna situation inte sälja hela 

sin produktionsvolym och detta innebär automatiskt att efterfrågekurvan 

inte kan vara fullständigt elastisk. Företaget kan sälja mera om det 

sänker priset och mindre om det höjer sitt pris. Däremot är det inte 

klart vad som är lönsammast; en prishöjning eller en prissänkning. Efter-

frågekurvan för ett enskilt företag som ensamt höjer sitt pris existerar 

1. Gradientmetoden förutsätter dock att företaget "känner" marginal in
täkt och margi na 1 kostnad vid det rådande priset. 
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endast om konsumenterna är ofullständigt informerade om prisbilden. 

Om sa är fallet beror den kortsiktiga lönsamheten av en prishöjning på 

förhallandet mellan margi na 1 kostnaden och margi na 1 intäkten. Den lång-

siktiga lönsamheten beror av andra företags prispolitik och takten i 

överströmningen av kunder mellan företag. 1  

Arrows analys visar alltså att auktionsmarknadsantagandet i strikt be

märkelse endast är rimligt om systemet befinner sig i en W-jämvikt, men 

W-j ämv i kten är i detta avseende ointressant eftersom åtminstone rela

tivpriserna är konstanta och i den mån de nominella priserna förändras 

måste prisändringarna göras av någon annan än marknadsadministratorn. 

Arrows uppsats har gett upphov till en rik flora av uppsatser som be

handlar hur priserna sätts när systemet befinner sig utanför en W-jäm

vikt och när subjekten själva fattar prisbesluten under ofullständig in 

formation, I inledningskapitlen har jag nämnt insatserna inom den moder 
2 na neoklassiska skolan av teorin för inflation och arbetslöshet. De 

pr isrörelsemönster som dessa teorier ger upphov till för systemet mot 

varaktighetstillstånd som kan innebära såväl inflation som en positiv 

arbetslöshet, men arbetslösheten är inte ofrivillig i keynesiansk be

märkelse utan snarare "naturlig" eller full i neoklassisk bemärkelse. 

Avsikten med den fortsatta framstäl1ningen är att helt eller delvis ge 

avkall på auktionsmarknadsantagandet och, inom ramen för Barro-Grossman 

modellen, formulera enkla och förhoppningsvis rimliga pr isrörelsehypote 

ser som ger upphov till varaktighetstillstånd som är K-jämvikter. Tyngd 

punkten ligger pa modeller som betonar en imperfekt lönebildning, efter 

som imperfekta varumarknader varken är nödvändiga eller tillräckliga fö 

uppkomsten av bestående arbetslöshet. ' ' 

1. Ett centralt problem är här naturligtvis vad företaget har för för
väntningar om andra företags prispolitik. 

2. En annan kategori modeller behandlar inte bara ett typiskt företag 
och/eller ett typiskt hushåll utan behandlar jämviktsegenskaperna ho 
en marknad där det föreligger ofullständig information och där hänsy 
tas till beteendet på båda sidor av marknaden. För en översikt se 
Axell (1976), kapitel 2. 
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KAPITEL 6. K-JÄMVIKTEN VID REALLÖNEMOTSTÅND 

6. 1 Syfte 

Den effektiva excess demand hypotesen är en prisrörelsehypotes av auk

tionsmarknads typ som möjliggör att byte kan ske till falska priser. 

Genom att man antar att blixtsnabba kvantitetsanpassningar skapar så

väl global som individuell konsistens kan prisbildning och kvantitets

anpassningar separeras. Vidare innebär formuleringen av pr isrörelseekva-

tionerna att varaktighetstillstånden, där excess demand betingade pris

rörelser upphör, är W-jämvikter. Det följer då trivialt att ett asympto-

tiskt stabilt system konvergerar mot en W-jämvikt. Bortser man ifrån 

att uppnåendet av en W-jämvikt är tidskrävande har den effektiva excess 

demand hypotesen därför samma "laissez faire" implikationer som den re

na neoklassiska excess demand hypotesen. 

Det följer också med nödvändighet att en prisrörelsehypotes som är for

mulerad så att va rakt ighetst i 11 stånden inte är W-jämvikter omöjligen 

kan leda fram till ett slutresultat som är en W-jämvikt. Jag skall i 

detta kapitel inte ta detta drastiska steg, men formulera pris- och 

lönerörelsehypoteser för Barro-Grossman modellen som i princip har oänd

ligt många varaktighetstillstånd, varav åtminstone ett är en W-jämvikt. 

Prisbildningsmekanismen är en modifierad variant av den effektiva ex

cess demand hypotesen och modifieringen innebär att jag tillför en på-

läggsprissättningsregel. Denna regel innebär att företaget försöker 

övervältra de kostnadshöjningar som löneinflation medför i högre priser. 

Lönebildningsmekanismen utgör ett försök att explicit formulera vad 

Hicks kallat reallönemotstånd. Hypotesen innebär att nomi na 11önens 

acceleration är proportionell mot skillnaden mellan pr isstegringstak-

ten och lönestegringstakten. Det "riktiga" sättet att se på lönebild

ningsmekanismen är kanske att se den som en beskrivning av resultatet 

av arbetstagarnas reallönemotstånd och arbetsgivarnas rea 1 v instmotstånd. 



-  152 -

I modellen finns också en penningpol i t i sk parameter (y = M/M), som 

bl a medför att systemet i viss utsträckning är styrbart. Det visar 

sig att systemet under laissez faire konvergerar mot va rakt ighetst i 11-

stånd, som beror av initialtillståndet och som endast av en tillfällig

het kan vara en W-jämvikt. Även en konjunkturutjämnande penningpolitik, 

som innebär att penningpolitiken är expansiv vid arbetslöshet och kon-

traktiv vid "överfull sysselsättning", visar sig otillräcklig för att 

föra systemet till en W-jämvikt. Det är däremot möjligt att göra tro

ligt att en W-jämvikt är uppnåelig via mera subtila penningpolitiska 

medel. Genom att tillämpa reglerteori på en linjär variant av modellen 

kan man visa att en W-jämvikt kan nås i princip godtyckligt fort, men 

att lönestegringstakten och pr isstegringstakten är okontrollerbar. Med 

andra ord, att målsättningen en stabil prisnivå i en W-jämvikt i all

mänhet är ouppnåelig. 

I model len ingår en penningpoli t i sk parameter i form av penningmängdens 

relativa ökningstakt. Denna parameter möjliggör en analys av följande 

frågeställningar: För det första, i vilken utsträckning kan modellen 

styras mot önskvärda varaktighetstillstånd med hjälp av kontroi 1para

metern y? För det andra, kan man närmare precisera hur ett eventuellt 

varaktighetstillstånd beror av den penningpolitik som förs? Är det t ex 

så att en mera expansiv penningpolitik för systemet närmare W-jämvikten 

och att sysselsättningsgraden är högre ju mera expansiv penningpolitiken 

är? Om detta är fallet implicerar modellerna att det i viss mening före

ligger en trade off mellan sysselsättningsgrad och lönestegringstakt. 

Eftersom den relativa lönestegringstakten i varaktighetstillståndet över

ensstämmer med penningmängdens relativa ökningstakt följer,att av två 

banor som startar från samma ini t i a 11 i 11 stånd,hamnar den bana under vil

ken penningpolitiken är mest expansiv i ett varaktighetstillstånd där 

såväl sysselsättningsgraden som inflationstakten är högst. Denna prob

lematik som antyder en målkonflikt av "Phi 11 ipstyp" analyseras under av

snitt 6.4. 

Under hela kapitlet bibehålls antagandet att det är möjligt att separe

ra kvantitetsanpassningar och prisanpassningar. Möjligheterna att inom 
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ramen för samma grundläggande modell arbeta med "samtidiga" kvantitets-

och prisrörelser behandlas i kapitel sju. 

6. 2 Reallönemotstånd när varumarknaden är en modifierad auktions-

marknad 

I kapitel fem avsnitt 5-3 diskuterade jag alternativa lönebildningsme

kanismer som i situationer av ofrivillig arbetslöshet "borde" ersätta 

de traditionella excess demand varianterna. Jag menade att det i dessa 

situationer är sannolikt att arbetstagarsidan, genom vad Hicks beteck

nar som reallönemotstånd, indirekt skapar en marknadsimperfekti on genom 

att motsätta sig reallöneförsämringar. I detta avsnitt skall jag vara 

mera exp1 i c i t. 

En model 1 formuler ing där denna hypotes ingår förutsätter att man spe

cificerar i vilken utsträckning arbetstagarsidan är lyckosam i sitt real

lönemotstånd. Med andra ord, hänsyn måste tas till arbetsgivarsidans 

"rea 1 vinstmotstånd". De eventuella lönehöjningar som uppstår vid arbets

löshet kan av arbetsgivarsidan betraktas som tämligen omotiverade. I 

varje fall innebär ofrivillig arbetslöshet att marknadssituationen på 

många delarbetsmarknader är sådan att lönesänkningar skulle uppstå om 

ett auktionsmarknadsantagande i någon form bibehålls. 

Motståndet mot nomi na 1 lönehöjningar försvagas emellertid avsevärt om 

arbetsgivarsidan tror att nomi na 1 lönehöjningen helt eller delvis kan 

övervältras i högre priser. Som en första approximation vill jag före

slå följande lönebildningsmekanism i K-regionen och f2-regionen, där 

ofrivillig arbetslöshet är vid handen. 

è = Y(£ - e) (6:1) 

där  ̂ 

1. Jag har tidigare betecknat den relativa lönestegringstakten med x, 
men byter här beteckning för att skilja den från sysselsättningsvo
lymen. 
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e = w 
w 

y > 0 

När den relativa nominallönehöjningen understiger den relativa höjning

en av prisnivån faller reallönerna. Ekvation (6:1) innebär att arbets

tagarna i denna situation lyckas bromsa den takt i vilken den relativa 

reallöneförsämringen sker. Vid en oförändrad pr isstegringstakt innebär 

ekvationen att lönestegringstakten asymptotiskt närmar sig prisstegrings-

takten och att reallönen stabiliseras.^ Ekvationen innebär därför inte 

att arbetstagarsidan omedelbart lyckas i sitt uppsåt att stoppa en real

löneförsämring, utan endast att försämringen bromsas genom reallönemot

ståndet . 

Om prisstegringstakten understiger lönestegringstakten växer reallöner

na och ekvation (6:1) innebär att reallönemotståndet lyckas avhålla ar-

betsg i vars i dan från att omedelbart eliminera reallönestegringen. Om pris-

stegringstakten förblir konstant upphör emellertid på lång sikt till

växten i reallönerna. Löneinflationen kan alltså ses som utfallet av ett 

spel där båda spelarna försöker förhindra sin reala position från att 

försämras och där den spelare vars reala position försämras lyckas brom

sa den takt i vilken försämringen sker. 

Anpassningshastigheten y kan uppfattas som ett mått på den förhand 1 ings-

styrka som parterna besitter. Den borde därför anta olika värden för 

è >  0 (-Jj >  e) respektive è < 0 (^ < e) och dessutom generellt bero av 

arbetsmarknadsläget. I en situation med hög arbetslöshet och è > 0 kan 

man förvänta att y är litet, dvs att reallönemotståndet endast mycket 

långsamt förmår motverka den reallöneförsämring som situationen momentant 

1. För p/p = a har differentialekvationen (6:1) lösningen 

e(t) = (e(o) - a )e + a och 

1 i m e (t) = a 

t OO 

Detta sätt att formulera en ekvation för lönerörelser har föresla
gits mig av professor Tönu Puu. 
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innebär. 1 samma arbetsmarknads1äge, men med è < O kan man förvänta 

att y är stort och att rea 1 v instmotståndet mycket snabbt förmår bromsa 

rea 1iöneförbättringen. Eftersom mitt huvudintresse rör modellens kvali

tativa egenskaper kommer jag att betrakta y som en konstant. Det är min 

avsikt att kombinera denna lönebildningshypotes med en prisbildnings

hypotes som är en modifierad variant av den effektiva excess demand 

hypotesen. Förändringen i den relativa prisnivån uppkommer av två skäl. 

För det första beror den på läget på varumarknaden och därför av vär

det på det effektiva efterfrågeöverskottet. För det andra beror den på 

den relativa lönestegringstakten. Formellt kan detta skrivas 

£ = g(y d  - y s  , e) (6:2) 

Funktionens egenskaper antas bl a vara följande 

9] > 0  

o < g 2  < 1 

Med andra ord, både ett växande effektivt efterfrågeöverskott och en 

höjd lönestegringstakt höjer prisstegringstakten. Tanken är alltså att 

kombinera den rena auktionsmarknadsversionen med en på 1äggsprissätt-

ningsregel som innebär att företaget, helt eller delvis, försöker över

vältra lönestegringar i högre priser. Motivet bakom övervä1 tringsförsö-

ken kan, förutom att företaget upplever nomi na 1 lönehöjningar som omoti

verade, vara att det förväntar att andra företag också övervältrar lö

nestegringar i högre priser och att övervä11ringen i sig inte försäm

rar företagets relativa konkurrenskraft. Det är alltså förväntningar om 

andra företags prissättningsbeteende som bildar drivkraften bakom på

läggskomponenten i varumarknadens prissättningshypotes. 

För att underlätta den fortsatta analysen antar jag att g^ =  0 (add i -

ti.v.itet) och g^2 =  0 ( 1 i near i tet ) , samt, till en början, att hela löne

höjningen övervältras. Ekvation (6:2) kan då skrivas 
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= f(y d  - y S  ) + e (6:2a) 

f(0) = O oc h > 0 

Antagandet f(0) = 0, dvs att de excess demand betingade prisrörelserna 

upphör först när det effektiva efterfrågeöverskottet är noll, kan mot 

bakgrund av diskussionen i kapitel fem om marknadssignalernas "effek

tivitet" synas starkt. Man borde åtminstone i K-regionerna förvänta 

att företagets utbudssignal försvagas när det period efter period får 

sälja en kvantitet som understiger det imaginära utbudet. För att inte 

helt förlora möjligheterna att uppnå en W-jämvikt bibehålls detta tra

ditionella auktionsmarknadsantagande. 

I det inre av K-regionen gäller det att 

y d' = y d' (F(x(m)),m) 

(6:3) 
S  '  S /  v  y = y (co) 

Med andra ord, eftersom jag antar att priserna ändras först när kvanti

tet sanpassn i nga rna slutförts kommer den effektiva efterfråges igna1 en att 

bero av real balanserna och sysselsättningsvolymen i K-jämvikten. I det 

inre av K-regionen beror, som visats i kapitel fyra, den senare storheten 

endast på realba1anserna. 

Funktionerna har vidare egenskaperna^ 

dy d  d' r  dx , d 1  d' ( r  dx , ,^ ^ f t  

"ir - y2 Fi dS+ *3 " y2 <Fi ds+ " 0 

/J I A I rj \/ 
ty Y2 =  3̂  =  o c^ cïm >  ^ (efterf rågemul t i pl i katorn) 

^dS • *1 - F1*1 < 0 

1. För en härledning av teckenegenskaperna se kapitel k. 
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Tillsammans med f^ > O medför dessa egenskaper att 

f > O 
CO 

f > 0 m 

I f2-regionen gäller att 

y d  = y d  ( F(x d(w)), m) 1  

y 5' = y S(co) 

och vidare att 

6y d  _ d 1  d n  

6 OJ Y2 F1X1 0 

ôy d' d 1  d' n  "ir = y3 = y2 > 0 

d 1  På grund av att y^ = MPC < 1 gäller det att 

f  =  f , ( M P C — I )  >  0  
C O  1 1 1  

Funktionen f har därför egenskaperna 

f > 0 co 

f > 0 m 

för alla värden på reallön och realbalanser i K-regionen och ß-regio-

nen. Rea 1ba1ansernas tidsderivata beror på skillnaden mellan den rela

tiva tillväxten av penningmängden och prisstegringstakten. 

1. Såväl sysselsättning som produktionsvolym bestäms av företaget. 
Se kapitel k och 5. 
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m 
m (6:5) 

där 

Genom att dessutom utnyttja att 

ù _ W 
00 w p 

erhålles följande system av differentialekvationer i ti 1Iståndsvariab-

lerna O J, m och e 

a) (I) = -u)f(o),m) 

b) m = m(y - f(u),m) - e) (6:6) 

c) è = y f(o),m) 

Detta system har ett va rakt i ghetst i 11 stånd om (I) = m = è = 0. För 

o), m > 0 innebär detta att följande ekvationer måste vara uppfyllda 

f(oo, m ) = 0 

Ekvationssystemet (6:7) är underbestämt och bestämmer endast lönesteg

ringstakten i ett va rakt ighetst i 11 stånd. Orsaken härtill är uppenbar: 

Ekvation (6:6a) är en linjär kombination av ekvation (6:6c). Detta för

hållande omintetgör inte systemets möjligheter att hamna i ett varak

tighetstillstånd. Det är tänkbart att banorna för oo(t), m(t) , e(t) all

tid rör sig mot någon punkt på kurvan i üo,m,e-rummet definierad av 

ekvationerna (6:7) och att den punkt på kurvan som systemet hamnar i 

beror av startpunkten oo (0), m(0), e(0) och penningpolitiken (y) . Varje 

punkt på kurvan är alltså ett potentiellt varaktighetstillstånd. 

(6:7) 

y = e 
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Detta gäller för startpunkter i en omgivning av kurvan definierad av 

(6:7) om den karaktäristiska ekvationen till en lineariserad version av 

(6:6) har en rot lika med noll och om de övriga rötterna har negativa 

realdelar. Den första roten kommer att bevara inflytandet av startpunk

ten, medan inflytandet av de övriga rötterna asymptotiskt går mot noll. 

Resultatet blir därför att lösningsvektorn (oo(t) , m(t), e(t)) asympto

tiskt närmar sig en speciell vektor (co, m, e) som ligger på kurvan dé

fini erad av (6:7).^ 

För att undersöka de lokala egenskaperna hos (6:6) linéariseras (6:6) 

kring ett godtyckligt varaktighetstillstånd. Den karaktär i st i ska ekva-
, - 2  

tionen kan skrivas 

A - XI 

-oof -X o) 

-mf 
00 

yf co 

-oof m 

-mf -À -m m 

Yf, m -X 

= 0 (6:8) 

En utveckling av determinanten ger 

X^ + (oof + mf )X 2  + ymf X = 0 
oo m 'm 

Om jag sätter b = (wf #. + ) >  0 J  3  oo m 

och c = ymf > 0 1  m 

kan ekvationen skrivas 

1. Eftersom den asymptot i ska vektorn är konstant är den ett varaktighets
tillstånd och dessa ligger alla på kurvan (6:7) (w, m > 0). Matema
tiskt går det att visa att en rot lika med noll, medan alla de övri
ga rötterna har negativa realdelar innebär stabilitet i Liapunovs 
mening. Jmf appendix 1, lemma 1. 

2. L i near i ser i ngen sker i en omgivning av f(oo, m ) = 0 varför 

y^ = yS(oo) o ch x = x (̂oo). J mf diskussionen i kapitel 5. 
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X^ + bX + cX = 0 (6:9) 

Denna ekvation har uppenbarligen en rot =0.^ De två återstående 

rötterna erhålles som rötterna till ekvationen 

X 2  + bX + c = 0 (6:10) 

Ekvation (6:10) har negativa rötter med realdelar om och endast om 

b, c > 0, vilket är fallet. Systemet har alltså lokalt egenskapen 

att varje bana hamnar på kurvan (6:7) och att varaktighetstillståndet 

beror av startpunkten 

Rötterna är 

x 2  

A3 

•b + v/b^ - 4c 

-b - \Zb^-kc 

Rötterna är reella om och endast om 

b 2  - kc > 0 

eller 

2 (mf + oof ) > 4ymf m 03 1  m 

Det gäller således allmänt att imaginära rötter blir troligare ju käns

ligare förändringarna i lönestegringstakten är för den faktiska real

löneutvecklingen - desto större y är - och desto mindre känslig pris

stegringstakten är för ändringar i reallönen. Imaginära rötter innebär 

1. Eftersom |A| = 0 satisfieras (6:8) uppenbarligen av X^ = 0. 
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att banan osci lierande konvergerar mot ett varaktighetstillstånd och 

passerar planet i w,m,e-rummet definierat av f(w,m) = 0. Med andra ord, 

rörelser från fi-regionen till K-regionen uppkommer längs banan. 

Om rötterna är reella kommer banan att utan svängningar asymptot iskt 

närma sig varaktighetstillståndet. Startar processen i K-regionen kan 

t ex reallönen växa längs hela banan mot varaktighetstillståndet. I 

figur 6.1 finns en bana med dessa egenskaper inritade. 

I figuren finns W-jämvikterna och varaktighetstillståndet angivna. Det 

framgår också att modellen i exemplet hamnar i ett varaktighetstill

stånd som innebär ofrivillig arbetslöshet^ och en positiv inflations

takt (y = p/p = w/w). Samtidigt befinner sig varumarknaden i "jämvikt" 

i den meningen att den effektiva efterfrågan överensstämmer med det 

effektiva (och imaginära( utbudet. 

Noteras bör också att den grundläggande drivkraften i dynamiken är 

efterfrågemult iplikatorn. Bytet längs banan sker alltså i successiva 

K-jämvikter, och det är mult iplikatorn som efter varje prisändring 

blixtsnabbt förflyttar systemet till en ny K-jämvikt. Det är därför 

något missvisande att figuren inte anger hur sysselsättningen utveck

las längs banan och att prisutvecklingen beskrivs som kontinuerlig. 

Eftersom K-jämvikterna i K-regionen endast beror av m (utom på randen) 

och sysselsättningen växet med ett växande m ser iso-sysselsättnings-
2 kurvorna i K-regionerna ut som räta linjer parallella med aj-axeln. 

1. Varaktighetstillståndet är beläget på gränsen mellan fì- och K-
regionerna. 

2. Jämför kapitel k. 
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Figur 6.1. Banan oì(t)} m(t)3 e(t) vid realtönemotstånd. 

Startpunkt i K-regionen 

OJ A 

y1^ -yS V= f (co,m)=0 

to" 
Varakt i g-
hetst i 11 — 

stånd 

w(0) e=y 

e(0)/ V; * IX 
I \ 

NN I ^ X , \ X I X 
> X 

m(0) 

m(°°) 

X 
\ 

X 

• 

W-jämv i kter 

m 
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I fi-regionen bestäms K-jämvi kterna från utbudssidan och sysselsätt

ningen är given av = x^ (a>). Detta innebär att i so-syssel sättn i ngs-

kurvorna i denna region är linjer parallella med m-axeln. Här förekom 

mer inte heller några multîpi ikatorprocesser, eftersom företaget ej 

upplever några andra restriktioner än rent teknologiska.^ I figur 6.2 

finns sysselsättningsutvecklingen längs banor som startar i fi- respek 

tive K-regionen åskådliggjorda. 

Figur 6.2. Sysselsättningsutveckling längs banor som startar i fi-

regionen respektive K-regionen 

X =x 
0) 

- 1 -

1. Som konstaterats i kapitel 5 avsnitt 5-2.1 krävs, för uppkomsten av 
mu 11 iplikatorprocesser, att båda sidor av marknaden medverkar. 
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Av figuren framgår att reallönen mellan punkterna A och V uppför sig 

procykliskt, medan den längs den bana som är belägen i fì-regionen 

uppför sig kontracykliskt. Modellen möjliggör således det procykliska 

beteende hos reallönen som man kunnat finna empiriskt, men som stri

der mot den hypotes som genereras av den neoklassiska och den orto

doxa Keynesmodel1 en. I övrigt har varaktighetstillståndet samma egen

skaper som det keynesianska jämviktsläget. Den enda markanta skillna

den är den positiva (eller negativa) inflationstakten, som dock är 

tänkbar inom ramen för Keynesmodel1 en om den nominella penningmängden 

expanderar i samma takt som priser och löner. 

6.2.1 Systemets styrbarhet vid reallönemotstånd 

Den enda ekonomiskt politiska parametern som finns i modellen är y. 

Ett sätt att studera hur varaktighetstillståndet beror av y är att 

tänka sig att statsmakterna för en konjunkturstabi1 iserande penning

politik som innebär att expansionen av penningmängden är positivt kor

relerad med det effektiva utbudsöverskottet på arbetsmarknaden.^ Pen

ningspolitiken är således expansiv vid arbetslöshet och kontraktiv vid 

ett efterfrågeöverskott på arbetsmarknaden. Bör inte en sådan penning

politik föra systemet mot en W-jämvikt? Formellt antas penningpolitiken 

ha följande kvalitativa egenskaper 

/ s 1  d 1  v y = y(x - X ) 

med 

\i] > o 

och 

y(0) = 0 

1. Denna penningpolitiska tumregel överensstämmer väl med ekonomisk 
pol i t i sk praxi s. 
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I det inre av K-regionen beror x^ av m och i fi-regionen av Q). Model

len kan för banor i K-regionen skrivas 

(I) = -o)f(o),m) 

m = m(ii(h((jo, m)) - f(oo,m) - e) 

( 6 : 1 1 )  

è = yf(oo,m) 

GO, m E K-regionen 

s d 1  
där h(oo, m) = x (o),m) - x (m) 

med egenskaperna^ >  0 

hm < 0 
m 

Ett varaktighetstillstånd innebär emellertid inte några principiellt 

annorlunda restriktioner på systemet. I ett varaktighetstillstånd gäller 

f(co,m) = 0 

e = ] i (h( o ),m) ) 

vilket uppenbarligen inte räcker för att med säkerhet återföra syste

met till en W-jämvikt. Grundorsaken härtill är naturligtvis lönebild

ningsmekanismen som fortfarande medför att varaktighetsti 11 stånden lig

ger på en kurva i u),m,e-rummet. Se figur 6.3. 

1. Modellen har samma kvalitativa egenskaper i fi-regionen men efter
frågan efter arbetskraft beror där av oo. 
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Figur 6.3. Varaktighet stillstanden vid en kon,j unkt uvutjämnande pen

ningspolitik 

CL) 

Varakt i g-
hetst i 11 -

stånd 

W-jämvi kten 

Stabiliteten hos det utökade systemet kan undersökas lokalt genom att 

man undersöker rötterna till den karaktär i st i ska ekvationen. Genomfö

res en sådan stabilitetsundersökning finner man att systemet är stabilt. 
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Det är alltså inte möjligt att med denna till synes "sunda" ekono

miskt politiska regel återföra systemet till en W-jämvikt.^ Följande 

frågeställning är därför utomordentligt intressant: Är det möjligt 

att välja en bana för y sådan att systemet (6:6) förs från en god

tycklig startpunkt till W-jämvikten (co*, m*,0)? Med andra ord, är 

det möjligt med hjälp av penningpolitik föra ett godtyckligt till

stånd till en W-jämvikt där inflationstakten är noll? Vidare, om man 

når W-jämvikten kan då systemet stanna där? Om jag tar den sista frå

gan först så gäller vid (o>*,m*,0) att 

f(w*,m*) = 0 (ù = 0 è = 0) 

e* = 0 

och genom att Î fortsättningen sätta y = 0 kan systemet stanna i detta 

till stånd. 

Den första frågan skulle man med utgångspunkt från Tinbergens stan-
2 dardregel för statiska system - antalet oberoende medel måste vara 

lika med antalet oberoende mål - vara benägen att besvara nekande. Det 

finns endast ett medel (y) och tre mål (co*,m*,0). Fullständig dyna

misk styrbarhet kan emellertid uppnås med endast ett medel om detta 

medel kan påverka differentialekvationerna för alla variabler. Prob

lemet är ett regierteoretiskt problem och styrbarheten hos en linjär 

version av (6:6) kan undersökas genom att utnyttja satser ur regler-

teorin. Styrbarheten hos icke linjära system tycks vara tämligen out

vecklad och resultaten nedan gäller därför i strikt bemärkelse endast 

loka11. 

Låt 

X = Ax + Bu 

1. För utförligare kommentarer kring styrprincipen se avsnitt 6.2.2. 

2. Se Tinbergen (1963), kapitel fyra. 
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vara ett linjärt t ids invariant system av differentialekvationer, där 

X är en vektor bestående av tillståndsvariabler, u är en vektor av 

kontrol1 variabler, A är en nxn matris och B är en nxm matris. Styr

barhet kan definieras på följande sätt:^ 

Definition: Styrbara t ids invari anta system. 

Ett tillstånd xq är styrbart om det finns ett ändligt T > 0 och en 

styrsignal u i intervallet (03 T), som överför tillståndet Xq till 

origo. Ett system säges vara styrbart om varò e tillstånd är styrbart. 

I definitionen kan man notera att styrbarhet innebär att man på ändlig 

tid når fram till det tillstånd man styr mot. Ett stabilt system som 

rör sig mot en W-jämvikt kräver i princip oändlig tid för att nå fram 

till origo och är därför inte med nödvändighet styrbart. 

Följande sats kan tillämpas för att undersöka styrbarheten hos (6:6) 

Sats. Styrbara tillstånd. 

De styrbara tillstånden ligger i det linjära underman av tillstånds-

rummet, som uppspänns av kolonnerna i följande matris 

W - (B, ABiA2B)...)An~1B) 
S 

Alla tillstånd är styrbara om matrisen W g  h ar rangen n. 

Genom att sätta 

1. Åström (1968) kapitel 3« 
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X, = ÜJ-GO* co*f = a, 
ÜJ 1 

U)*f = b, 
m 1 

x„ = och w*f = a. m*f = b 0   m 2 

X., = e YfO) = ci m* = b. 

m*vi = u yf = c. 
m 

B = A = 

" a 1  ~ a 2  

"b1 ~b2 "b3 

kan en linjär version av (6:6) skrivas 

X = Ax + Bu ( 6 : 1 2 )  

Alla tillstånd hos detta system är styrbara om matrisen 

W = 
s 

0 -a 2  8^2 + a 2b 2  

1 -b 2  a 1b 1  + b 2  

0 c 2  "( a2 ci +  b2 c2^ 

C2b3 

har full rang. W g  h ar full rang om och endast om II * 0. 

IW SI - -a 2(a 2c, - a,c 2) - -w*f m( u* fm Yf^W - 0 

Med andra ord, den penningpolitiska parametern är otillräcklig för 

att återföra systemet till en W-jämvikt med full sysselsättning och 

frånvaro av löne- och pr i s inflat ion. Däremot finns det underdetermi-

nanter (2x2) skilda ifrån noll, vilket innebär att det styrbara under

rummet är tvådimensionellt och att man eventuellt kan styra mot 

x^ = x 2  = 0 och få inflationstakten bestämd som en linjär kombination 
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av X|, Detta innebär att man kan nå en W-jämvikt, men att 

flationstakten inte kan kontrolleras. 

i n-

För att bl a klargöra styrbarhetsegenskaperna hos den linjära ver

sionen av (6:6) skall jag exemplifiera med följande explicita modell 

Sätt 

GJ*f 

W*f m 

m*f = 2.5 OL) 

m*f = 2.5 
m 

Yf, Q yf = k 
' m 

= u 

co* = m* = 1 

Den linjära versionen av (6:6) kan då skrivas 

X = ax + Bu (6:13) 

där 

A 

-2.5 -2.5 0 

-2.5 -2.5 -1 

k h 0 

och B = 

0 

1. Det styrbara underrummet kan erhållas direkt ur W som 
* 

a1 a2 +  a2°Z 
2 

3 j b j ^ 2 ^2^3 

™* (a 2 C1 ^1^1^ 
é 

och det är lätt att visa att variablerna och x^ är linjärt be
roende och är därför inte samtidigt styrbara. 

f > 
X1 

f \ 

0 
f v 

" a2 

X2 
= 1 t1 +  " b2 t2 +  

X3 0 
S 

C2 
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Matrisen A har de karaktäristiska rötterna = O, X2 = ~1 och X^ = -4. 

Då rötterna är distinkta finns en transformation 

X = Tz 

som överför systemet på den s k diagonal formen. Insättning ger 

Tz = ATz + Bu (6:1I° 

z » T~ 1ATz + T~ 1Bu = Az + Bu 

där 

A = 

X 1  0 0 

X 2  o 

0 X. 

Det gäller vidare att ekvationen 

(A—XI)c 1  i = 1,2,3 

har icke triviala lösningar i c 1  f ör respektive rot. Dessa lösnings

vektorer blir dessutom linjärt oberoende. Till roten X^ = 0 svarar 

det endimensionel1 a vektorrummet som uppspänns av den karaktäristiska 

vektorn (1, -1, 0)'. Till ~ "1 svarar (5, _3, -8)' och till X^ 

svarar (5, 3, -8) 1  .^ 

1. De karaktäristiska vektorerna möjliggör också att precisera lösning
en till systemet x = Ax + Bu som 

• i-, "t r, -bt x. = k, + 5k 9  e + 5k e 
-t 3  -4t 

x2 = -k^ - 3k2 e + 3k, e 

x^ = -8k2 e * - bk^ e  ̂  + u 

vìi ken visar att effekten av startpunkten besvaras genom konstanten 
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Väljs därför transformationen x = Tz där 

T = 

1 5 5 

-1 -3 

0 -8 -8 

och T - 1  1 
Z 
1 
Z 

1 z 
1 
z 

5 
ÏÏ 

1 
" Z 

1 
2ÏÏ 

övergår (6:14) i 

z, = 0 

z. = -z„ -zu (6:14a) 

z-, = •hz3 + T u 

I detta system är variabeln uppenbarligen inte styrbar. Däremot gäl-

1er att undersystemet bestående av och z^ är styrbart. Detta inses 

t ex av att 

I V T  I =  (  B 1 A 1  B 1  )  

har rang 2. 

Min frågeställning, huruvida man med penningpolitik kan uppnå en W-

jämvikt kan besvaras genom att studera underrummet 

x = Tz 1  

där z 1  = (z^(0), tj, 12) 1  - Det styrbara underrummet erhålles då som 
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och det framgår att W-jämvikten = 0 = uppnås för t.| = - (0) 

och ^2 =  Z1^)* ^ e t  f r a mgår vidare att varje tillstånd (xj, xp , 

(x^, xp kan nås, men att varje tillstånd (xj, x^) inte kan uppnås 

på grund av att ekvationssystemet 

xI - z(0) = 5t1 + 5t2 

( 6 :15 )  
x^ = -8t^ - 8t 2  

antingen saknar lösningar eller har oändligt många lösningar. Genom 

att multiplicera den andra ekvationen med -  ̂  erhålles efter substi

tution i den första ekvationen 

X1 =  " "I x3 +  Z1 

vilket efter substitution av x^ = a>-(j* och x^ = e ger sambandet mel

lan reallön och 1önestegringstakt som 

ÜJ = - e + z^(0) + co* 

Det gäller alltså att varje kombination av m och a> kan uppnås och spe

ciellt kan m = m*, co = cu* nås, men detta tillstånd kan endast bibehål

las om lönestegringstakten tillåts fortsätta genom att den ekonomiskt 

politiska parametern sätts lika med lönestegringstakten (y = e). 

Innebörden är att inflationen i en W-jämvikt inte kan elimineras en

bart med penningpolitiska medel. Relevansen av detta skall inte över

värderas, eftersom ytterligare ekonomiskt politiska medel skulle kunna 

göra alla tillstånd styrbara. Det Lmperfekta beteendet hos lönebild-
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ningen indikerar, trots den enkla modellen, ett generellt behov av en 

intervention i st i sk politik vid imperfekt fungerande marknader. 

6.2.2 Styvstrategi vid reallönemotstånd 

En skiljelinje mellan dynamisk styrbarhet och statisk styrbarhet är 

att standardregeln - antalet mål lika med antalet medel - inte läng

re gäller vid dynamisk styrbarhet. I exemplet ovan har jag visat att 

två målsättningar kan nås med hjälp av ett ekonomiskt politiskt medel. 

Generellt gäller att ett medel kan vara tillräckligt för att nå n st 

ekonomiskt politiska mål. Skillnaden är emellertid mindre än den vid 

första anblicken förefaller att vara. Principiellt gäller frågeställ

ningen ovan att föra systemet 

Z .J = X^ + b^u 

z 2  = X 2z 2  + b 2u 

(6:16) 

från initialtillståndet (z^(0), z 2(0)) till målvektorn z^(T), Z2(T) på 

tiden T. Det gäller alltså att hitta en styrfunktion U(T) som satis-

fierar systemet 

T T 
/ T  /X^de 

z^(T) = z ^(0) e^ + B^ / U(T) e T  dx 
0 

T  T  ( 6 :17 )  

/X2dx j /X2de 

Z2(T) = z 2(0) e° + b 2  / U(T) eT  dx 
0 

En enkel styrstrategi som i allmänhet klarar detta problem är följande 

styckvis kontinuerliga styrfunktion 

r. 
U.J för 0 < T < 

u (x ) = 

Uo för t, < x <. T 
V-
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Detta innebär att U(T) antar två olika värden under t ids interva1 let 

(0,T), vilket kan sägas svara mot två medel. Generellt gäller för ett 

system med n ekvationer att en styckvis kontinuerlig funktion kan 

fungera om funktionen antar n st olika värden under tidsintervallet.^ 

Genom att utnyttja tidsdimensionen kan alltså ett ekonomiskt politiskt 

medel fungera som n st olika medel. 

Observera också att tillståndet (z^(T), z2(T)) i princip kan uppnås 

godtyckligt fort. Så länge som interval let (0,T) är ändligt kan man 

hitta en'ändlig omslagstidpunkt tj. 

Ur en strikt teoretisk synpunkt kan detta förefalla lugnande, men i 

praktiken föreligger naturligtvis restriktioner på styrparametrarna. 

Det är t ex orealistiskt att tänka sig att penningpolitiken diskon-

tinuerligt svänger mellan en kraftigt expansiv politik och en kraf

tigt kontraktiv politik. Vidare innebär en styrning av ett ekonomiskt 

system ett subtilt "timing-problem", som inte bara kräver exakt kun

skap om ekonomins funktionssätt utan också en exakt kunskap om ekono

mins till stånd. 

6.3 Reallönemotstånd i H-vegionen 

Jag har i föregående avsnitt inte diskuterat vad som inträffar om 

banorna mot varaktighetstillståndet skulle passera in i H-regionen 

eller rent av starta där. Däremot har jag i kapitel fem avsnitt 5-3, 

angivit skäl till varför varumarknaden skulle uppföra sig annorlunda 

än en auktionsmarknad när efterfrågan överstiger utbudet. Det före

ligger ju uppenbara möjligheter för det enskilda företaget att själv 

höja priset på sin produkt utan att förlora kunder. Sven om detta 

"endogena" monopol skulle kunna leda till att eventuella varaktighets

tillstånd skiljer sig från varaktighetstillståndet i en auktionsmark-

1. Detta klargöres av Nyberg 6 Viotti (1976). 

2. Denna situation är för övrigt vid handen också i ^-regionen, efter 
som den effektiva efterfrågan överstiger det effektiva utbudet. 
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nadsversion torde det stå klart att en effektiv efterfrågan som över

stiger det effektiva utbudet förorsakar prishöjningar. Det är därför 

inte ointressant att undersöka implikationerna av den modifierade auk-

tionsmarknadsversionen för banor inne i H-regionen. 

På arbetsmarknaden föreligger i H-regionen ett effektivt efterfråge-

överskott och arbetstagarsidan har därför ett utomordentligt gott för

handlingsläge. Den enskilde arbetstagaren har i princip samma möjlig

heter som det enskilda företaget att själv höja priset på sina tjäns

ter, utan att behöva riskera att förlora sina sysselsättningsmöjlig

heter. Man skulle därför kunna tänka sig en lönebildningshypotes av 

en annorlunda karaktär i H-regionen. Jag menar emellertid att efter

som båda sidor har en monopolställning som säljare, företaget på varu

marknaden och hushållet på arbetsmarknaden, kan rea 1lönemotståndshypo-

tesen ge en rimlig beskrivning av resultatet av de krafter som är verk

samma vid lönebildningen. Speciellt som det finns möjligheter att genom 

variationer av konstanten y kvantitativt ta hänsyn till förändringar 

av förhandlingsparternas relativa förhandlingsstyrka. 

Man kan emellertid inte utan att modifiera egenskaperna hos modellen 

(6:6) överföra den till att beskriva händelseförloppet i H-regionen. 

I H-regionen är det utbudsmu11 iplikatorn som är drivkraften bakom 

de blixtsnabba kvantitetsanpassningarna. Det är alltså i sista hand 

hushållets faktiska utbud av arbetskraft som bestämmer sysselsättning 

och utbud av varan. För givet värde på reallön och realbalanser är sys

selsättningen i en K-jämvikt bestämd av 

X = x S  ( OJ. TTC X,^) + tox^ - F(x), m) ( 6:18 ) ^ 

Sysselsättningen i K-jämvikten beror på parametrarna w,m. Från härled

ningarna i kapitel fyra vet jag att beroendet har de kvalitativa egen

skaperna^ 

1. Jmf ekvation (4:36). Jag bortser här ifrån F(x):s inflytande som 
ett självständigt argument. 

2. Jmf härledningen av utbudsmu11 iplikatorn i kapitel b. 
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X = x(co,m) 

+ -

Modellen (6:6) kan därför för banor i det inre av H-regionen skrivas 

d M  s 1 1   
Ô) = -wg(y - y ) = -cog (co, m) 

m = m(y - g(co,m) -e) (6:19) 

è = yg(w» m) 

d" d, s v dar y = y m) 

y S  = F(x(o),m) ) 

Funktionen g antas som tidigare ha egenskaperna g(0) = 0 och g^ > 0. 

Därutöver gäller i en omgivning av W-jämvikten att 

% ' 9,<V? * F,4' < 0  

% ' a,(v| - r,*3> > » 

Tecknet på derivatan g^ är negativt därför att det i en omgivning av 

W-jämvikten gäller att F 1  = co, samt att det generellt gäller att 
d s 1 

y^ - cox-j < 0. Detta gör att modellens stabilitetsegenskaper försämras. 

Den karaktär i st i ska ekvationen har liksom tidigare en rot lika med noll, 

men de två övriga rötterna har inte längre med säkerhet negativa real-
2 delar. Den karaktäristiska ekvationen kan skrivas 

3 2 À + (cog + mg ) À + ymq À = 0 
^m ' ^m 

1. Jmf t ex kapitel 5, avsnitt 5.2.2. 

2. För en kommentar till grundorsaken till en eventuellt instabil mo
dell se kapitel 5, avsnitt 5.2. 
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Eftersom ymg m  > 0 har de två rötterna som är skilda från noll negativa 

rea Idel ar om 

cog + mg >0 (cog < 0) 3m au) 

Modellen är därför stabil om 

mg 
- > i 

wg0) 

I den mån modellen är stabil konvergerar modellen mot det plan i 

o),m,e-rummet som är given av 

g(w,m) = 0 

(to,m > 0) 

e = y 

Liksom vid banor inom JÎ-regionen och K-regionen kommer den punkt mot 

vilken banan rör sig att bero på startpunkten och varaktighetstillstån

den är endast av en tillfällighet W-jämvikter. Styrbarhetsegenskaperna 

för modellen i H-regionen är analoga med de tidigare härledda styrbar

hetsegenskaperna och en eventuell instabil modell påverkar inte möjlig

heterna att nå en W-jämvikt. 

Iso-sysselsättningskurvorna är givna av 

X = x(ü),m) = k 

och lutningen på en iso-sysselsättningskurva är 

< & > - .  -  -  ̂ >  0  

x=k X 
03 

I figur 6.4 ges en schematiserad bild av reallönemoståndsmodellen i 

hela co,m-planet. 
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Figur 6.4. Den fullständiga reallönemodellen i M^m-planet 

0) 

Av de inritade banorna framgår att procykliska variationer hos real

lönen är tänkbara även inom H-regionen. Dessutom innebär de varaktig-

hetstillstånd som är belägna på skiljelinjen mellan K-regionen och Sf

regi onen att det föreligger full sysselsättning. På kurvan WA upplever 
o d s ' '  hushållet inga restriktioner eftersom y = y , vilket medför att 

s '1 S X = X . Men sysselsättningen är inte "first best" eftersom företagets 

effektiva efterfrågan överstiger hushållets effektiva utbud.^ Full sys

selsättning och det effektiva efterfrågeöverskottet på varumarknaden 

lika med noll är alltså inte likvärdigt med att systemet befinner sig i 

en W-jämvikt. 

1. Alternativt kan man säga att företagets effektiva efterfrågan efter 
arbetskraft överensstämmer med det effektiva utbudet, men att före
tagets effektiva utbud överstiger hushållets effektiva efterfrågan, 

d'( \ s , d' s dvs X (y) = X och y < y . 
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6. 4 Komparativ dynamik 

Det kvarstår intressanta frågeställningar: Hur och i vilken utsträckning 

beror varaktighetstillstånden för reallönemotståndsmodellerna av ini

tialtillståndet? Det karaktäristiska draget hos den moderna neoklassiska 

skolan av teorin för inflation och arbetslöshet är att de asymptotiska 

värdena på sysselsättning och produktionsvolym är oberoende av start

punkten. Detsamma gäller för Barro-Grossman modellen under den effek

tiva excess demand hypotesen. Det enda som kan påverkas av penning

politiken är banan mot varaktighetstillståndet och inflationstakten i 

varaktighetstillståndet. Asymptotiskt saknar alltså penningpolitiken 

reala verkningar. Detta är huvudorsaken till att dessa modeller gene

rerar den långsiktigt vertikala Phi 11 ipskurvan och "den naturliga ar

bets 1 ösheten".^ 

Barro-Grossman modellen vid reallönemotstånd saknar emellertid denna 

egenskap. På grund av att modellen är statiskt underbestämd kan man inte 

heller bedriva komparativ statik på traditionellt sätt. Det är omöjligt 

att differentiera villkoren för ett varaktighetstillstånd med avseende 

på ändringar i den ekonomiskt politiska parametern y och lösa för änd

ringar i variabelvärdena, eftersom systemets matris är singulär. Jag 

har i föregående avsnitt visat att varaktighetstillståndet beror av 

startpunkten och parametervärdet, men jag har inte närmare preciserat 

hur beroendet ser ut. Det enda jag med säkerhet vet är att inflations

takten i varaktighetstillståndet överensstämmer med penningmängdens re

lativa ökningstakt. Vad jag t ex vill veta är i vilken riktning syssel

sättningen i en undersysselsättningsjämvikt påverkas av en expansiv pen

ningpolitik. Är det t ex så att av två banor som startar i samma start

punkt, så leder den bana under vilken penningpolitiken är mest expansiv 

till den högre sysselsättningsgraden? Jag vet redan att denna bana leder 

till den högre inflationstakten och därför, om svaret på den senare frå

gan är ja, föreligger det en trade off mellan inflation och arbetslöshet 

1. Det ovan sagda gäller naturligtvis endast under förutsättning att 
preferensstruktur och teknologi är oförändrade. Självklart har en 
ändrad efterfråge i nr iktning reala verkningar. 
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av "Phillipstyp" som dessutom har den karaktären att den sysselsätt

ningsgrad som uppnås vid en given inflationstakt beror av startpunkten. 

Med andra ord, det föreligger inget entydigt samband mellan inflations

takt och arbetslöshet, men från en given startpunkt uppnår man en hög

re sysselsättningsvolym och en högre inflationstakt med den politik som 

innebär att penningpolitiken är mest expansiv. Vidare, är det så att 

ju "längre" ifrån W-jämvikten man i n i t i e 1 It befinner sig, desto mera 

expansiv måste penningpolitiken vara för att uppnå en given sysselsätt

n i n g s v o l y m ?  S l u t l i g e n ,  e x i s t e r a r  d e t  f ö r  e n  g o d t y c k l i g  s t a r t p u n k t  a l l 

tid en penningpolitik som för systemet till W-jämvikten? 

6.4.1 En komparativt dynamisk metod 

För att besvara ovan ställda frågor krävs en metod att relatera banorna 

och banornas slutpunkt till W-jämvikten. Genom att linéarisera ekva

tionssystemen (6:6) och (6:19) kring W-jämvikten V* = (co* ,m* ,y) kan en 

homogen linjär version av dessa system skrivas^ 

X = Ax 

dä r 

X 

X = 

X ̂ = 0 0 - 03* 

och x^ = m - m* 

x3 = e - p 

A = 

-03* f -0)*f 03 m 

-m*f -m*f 03 m 

yf 03 Yf 

-m* (6:20) 

För att lösa detta system gäller det att bestämma rötterna till den 

karaktäristiska ekvationen 

Al = 0 

1. Jag bortser här ifrån att koefficienterna i matrisen får andra värden 
I H-regionen. Jag antar t ex att f >  0 även i H-regionén och indike-
rar fortsättningsvis i notform vad f < 0 betyder för modellens egen
skaper. 
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Eftersom A är singular vet jag att X^ = 0 och på grund av stabiliteten 

följer att À2> X^ < 0. Dessutom vet jag, från sambandet mellan rötter 

och koefficienter till ett andragradspolym, att 

-(A, + X„) = m*f + ùJ*f 
3 2' m co 

( 6 : 2 1 )  

X,X 0  = ym*f 3 2 ' m 

De karaktäristiska vektorerna erhålles som lösningar till 

( A  -  X . I ) c '  = 0  i = 1 , 2 , 3  ( 6 : 2 2 )  

där c 1  = (c^, c^) 1. Om rötterna är distinkta kan lösningen till det 

homogena systemet skrivas 

X.t A^t A~t 
X = T(k-,e ,k 2e ,k 3e 3  ) 1  = Tk 0  

där T är en matris vars kolonner består av de karaktäristiska vektorer

na och k. är konstanter som bestäms av ini t i a 1 v i 11 koren. Med andra ord, i 9  

vektorn k utgör lösningen till ekvationssystemet 

X(0) = Tk 

och 

k = T _ 1x(0) 

Lösningens asymptot i ska egenskaper är - på grund av att À. = 0 - bestämd 
1 av vektorn a = k^(x(0))c och skillnaden mellan banorna för två lösning

ar, där startpunkten givits tillskottet dx(0) kan skrivas 

dk 
d* = T  d^ïïT d* ( 0 >  

Vad som i första hand intresserar mig är huruvida det i allmänhet är 

möjligt att bestämma tecknen på elementen i vektorn 
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i d^ , da 1 1 
dx(0) dx(0) C  

Med andra ord, beror ändringen av varaktighetstillståndet på något 

teckenmässigt bestämt sätt av ändringen i initialtillståndet. Detta är 

likvärdigt med frågeställningen huruvida kvoten mellan determinanterna 

3k< T. 1 =  ' i 1 
6x.(0) i Ti 

i=1,2,3 

har bestämda tecken. Det gäller alltså att finna T:s allmänna utseende 

och att visa att kvoterna mellan cofaktorerna till elementen i den förs

ta kolonnen i T och determinanten för T är teckenmässigt bestämda.^ Om 

de karaktäristiska vektorerna normeras så att cj = 1 (1=1,2,3) erhålles 

matrisen T allmänt som 

T = 00 

m 
-pr(À 0m*f +ym*f ) - -~-(À_m*f +vm*f ) 
D 2 w ' ur 1 3 w 

iX 2 f̂ O) — A~yf D 1  3 T  oü 

där 

0 > a 2  > A3 

och 

= A 0m*f + A 0  + ym*f 2 m 2 1 m 

D ì  = A~m*f + A 9  + ym*f 1 3 m 3 'm 

1. Alternativt kan man säga att man är intresserad av tecknet på första 
raden i uttrycket 

dk = T _ 1dx(0). 
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Beräknas |T| genom en utveckling efter den första kolonnen erhålles 

ITI = T 1 t  = m*y 2f 2(A -X.) ttJ-1 1  li co co 2 3 DD 1  

Det följer därför omedelbart att 

ski in , 
6 x1 ( 0 )  ITI 

6 k1 T21 
" °  

Beräkning av ger 

T31 =  ÖFj" =  ~ +  3̂^2 

och därför gäller att 

T3 1  Y(^3 ~ ^2^ +  3̂ ^2  ̂ 3 ~ ^2^ 

|T| Y 2f u(A 2  - A 3) 

Genom att utnyttja (6:21) erhålles 

åk- T 0 1  * \ = _3JL = > n 
6x 3(0) J t  J y 

6.4.2 Tolkning av resultaten 

De asymptotiska var iabelvärdena (varaktighetsti I I ståndet) mot vilka 

banan konvergerar beror av den karaktäristiska vektorn för roten noll 

och konstanten k^, som i sin tur beror på var iabelvärdena i startpunk

ten. Formellt kan jag därför skriva 
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00 = k 1  (x ) +03* 1 o 

f 
m = - k,| (Xq) + m* 

m 

e = y 

där x = (o3 -co*, m -m*, e -y). De ovan o  o  ' o  ' o  

OJ(OO , m , o o' eo' 
-y ) 

+ 0 + 

mUo ,  m o, eo -y) 

0 -

e = y 

(6:23) 

härledda resultaten betyder att^ 

(6:24) 

där tecknen under argumenten anger den partiella derivatans tecken. 

Det gäller således att ju högre reallönen är vid starttidpunkten, desto 

högre blir reallönen och desto lägre blir rea 1ba1anserna i varaktighets

tillståndet. Vidare framgår att varaktighetstillståndet är oberoende av 

real balanserna i startpunkten. Ett till synes överraskande resultat, 

men orsaken härtill är att den penningpolitiska parametern y påverkar 

rea 1ba1anserna och eftersom den har oändligt lång tid på sig att utöva 

denna påverkan spelar det ingen roll varifrån man startar. Slutligen 

gäller att ju högre löneinflationen är vid ini t i a 11 idpunkten, desto hög

re blir reallönen i varaktighetstillståndet och desto lägre blir real-

balanserna. Den penningpolitiska parametern verkar i motsatt riktning. 

Ju högre y är i ini t i a 11 idpunkterna, desto lägre blir reallönen i var-

akt ighetst i 11 stånden och desto högre blir real balanserna. Självklart 

gäller också att inflationstakten växer med ett växande värde på y. Ob

servera också att det är värdet e Q  - y som påverkar (ca, m). Det spelar 

ingen roll för de asymptotiska värdena på reallön och realbalanser om 

inflationstakten är hög eller låg, utan det är löneinflationens avvikel

se från den långsiktiga inflationstakten som påverkar varaktighetstill

ståndet . 

1. För f < 0 blir m = m(o) ,m ,e -y) 
OJ o' o* o 

+ o + 
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Översätter man dessa resultat i sysselsättningsvolym gäller för de olika 

regionerna att sysselsättningen i en omgivning av varaktighetstillstån

den är bestämda av 

X = Xd(w) (jO,meK och fl 

X = x S(o),m) (jo,meH 

dä r 

< 0 för m,(joeK och fl, 

X > 0 och X < 0 för oo.meH oo m 

Insättning för oo och m ger 

X = x^(üo(a) o, eQ-y)) oo ,meK och fl 

( 6 :2 5 )  

X = x S(o)(o) o, e Q-y) , m(oo o, e Q-y)) 0),meH 

Sambandet mellan sysselsättningsvolym och inflationstakt i varaktighets

tillståndet erhålles då för K-regionen och fl-regionen som 

4* - « Jïï » o oy oo öy 

och för H-regionen gäller att 

ôx 6o) , - 6m . n  _ = X —- + X -TT- < 0 öy co oy m oy 

Resultatet betyder - för en given startpunkt - att ju högre inflations

takten är i ett varaktighetstillstånd vid undersysselsättning, desto 

större är sysselsättningen. Vid "överfull sysselsättning" är förhållandet 

det omvända. Ju högre inflationstakt, desto lägre sysselsättningsgrad. 

Detta senare fenomen beror på att sysselsättningen bestäms från utbuds
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sidan i H-regionen och att en högre inflationstakt sänker reallönen 

och höjer rea 1ba1anserna, vilket verkar sänkande på utbudet av arbets

kraft. 

En kontraktiv penningpolitik har alltså en gynnsam inverkan på syssel

sättningsgrad och inflationstakt vid ett allmänt efterfrågeöverskott. 

Den höjer sysselsättningsgraden och sänker inflationstakten i varak

tighetstillståndet. 

Nedanstående figurer visar schematiskt hur va rakt ighetsti 11 stånden 

beror av startpunkten. 

Figur 6. 5. a. Varaktighetstillståndet beroende av 

H 

> m 
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Figur 6.5.h. Varaktighetstillståndets beroende av y 

n 

Figur 6.5.c. Varaktighetstillståndets beroende av m 

03 
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Nedanstående tabell sammanfattar hur sysselsättningsvolymen i varaktig

het st i 11 ståndet beror av startpunkten. 

Tabell 6.1. Sysselsättningsvolymens beroende av startpunkten 

Startvärde 

Sysselsätt-
n i ngsvolym 

+ 

K och Ü 

X co,m e + + 

H 

Som framgår av tabellen är sysselsättningsvolymens beroende av start

punkten i H-regionen (allmänt efterfrågeöverskott) en direkt spegelbild 

av motsvarande beroende i och K-regionerna (utbudsöverskott på ar

betsmarknaden). Orsaken härtill är naturligtvis att sysselsättningen i 

det förra fal let bestäms från utbudssidan, medan den i det senare fal

let bestäms från efterfråges i dan. 

En analys av sambandet mellan inflationstakt och "ofrivillig arbetslös

het" (egentligen graden av undersysselsättning) i varaktighetsti 11 stånd 

som ligger på gränslinjen mellan K-regionen och ^-regionen kan genom

föras om den relativa arbetslösheten i varaktighetstillståndet definie

ras som 

d /-v 
u = 1 - * _ _ = u(o),m) (6:26) 

X (u),m) 

Det gä 11 er att 

_Jiü =  iü<0 —Üü > o = 0 
6 e  ô y  '  ô w  ' 6 m  U  

O o o 
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Parti a 1 der ivatorna innebär att ju mera expansiv penningpolitiken är, 

desto lägre blir arbetslösheten, att ju högre reallönen är i start

punkten, desto högre blir arbetslösheten i varaktighetstillståndet och 

att rea 1ba1anserna i startpunkten inte påverkar arbetslösheten i var

aktighetstillståndet. Sambandet mellan inflationstakt och arbetslöshet 

för olika värden på y = e och w åskådliggörs i figur 6.6. 

Figur 6.6. Sambandet mellan inflation och "arbetslöshet" i varaktig

het stillstanden 

Av figuren framgår att ju högre reallönen är i startpunkten, desto högre 

inflationstakt kravs för att uppnå en given arbetslöshet. Dvs Phillips-

sambandet vid reallönemotstånd är avhängigt av den "historiska" reallö

neutvecklingen. Phi 11 ipssambandet påverkas på ett likartat sätt av lö

neinflationen i startpunkten. Ju hçgre löneinflation - allt övrigt li

ka - desto högre inflationstakt krävs för att uppnå en given arbetslös-

En av de frågeställningar som återstår är att undersöka om det - givet 

ett godtyckligt initialtillstånd - existerar någon penningpolitik som 

p=e A 

» u 

het. 
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för systemet till W-järnvi kten. Svaret är ja, det räcker att ge y i 

startpunkten ett värde som satisfîerar ekvationen 

k-, = ——(w -w*) + ——(e - y) = 0 (6:27) 
' ITI ° ITI ° 

Man kan fråga hur detta är möjligt, då det i avsnitt 6.2 krävdes två 

värden (två medel) på y för att styra systemet mot W-jämvikten? Svaret 

är naturligtvis att styrbarhet innebär att man når målet på ändlig tid, 

medan det krävs oändlig tid för att nå ända fram med den penningpoli

tiska regel som ligger implicit i ekvation (6:26). 

Antag vidare att en bana som startar i K-regionen träffar kurvan 
d s "  y = y som alltså innebär att reallönen är lägre än reallönen i W-

jämvikten. På denna kurva ligger varaktighetstillstånden för processer 

som startar i H-regionen. Stannar processen på denna kurva? Inte nöd

vändigtvis, på kurvan gäller visserligen att è = (I) = 0, men inte nöd

vändigtvis att y = e. Därför tar dynamiken i H-regionerna vid och för 

systemet en bit in i H-regionen och eventuellt tillbaka till kurvan 
d s "  y = y . När systemet träffar kurvan råder full sysselsättning i den 

meningen att arbetstagarna kan sälja sitt effektiva utbud av arbetskraft 

(u = 0), men sysselsättningsvolymen är lägre än sysselsättningsvolymen 

i en W-jämvikt. Han kan därför säga att det för varje startpunkt i viss 

mening finns en optimal penningpolitik och en optimal inflationstakt som 

återför systemet till "first best". 

6.5 Modifiering av påläggsprissättningsvegeln 

I detta avsnitt skall jag fråga mig i vilken utsträckning de härledda 

resultaten är beroende av antagandet att hela lönestegringstakten över

vältras. Jag kommer därför, inom ramen för samma principiella modell att 

undersöka vad som inträffar om endast en andel a av lönestegringstakten 

övervältras. Den relativa prisstegringstakten kan då skrivas 

£ = f(w,m) + ae 
P 

0 < a < 1 
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får model 1 en följande utseende 

(I) = o)( (1-a)e - f (w,m) ) 

w,m > 0 

m = m(y- f(u),m) - ae) 

è = y(f(w,m.) - ( 1 -a)e) 

I ett varaktighetstillstånd gäller nu att 

p f(w,m) u = e = = —Ï—•—-
p 1 - a 

och y > 0 betyder att f(w,m) > 0 och att varaktighetstillståndet är be

läget i det inre av ^-regionen eller H-regionen. Detta betyder att varu

marknaden inte längre klareras i varaktighetstillståndet. Jmf figur 6.7 

nedan. 

1. Modellen är lokalt stabil i fi- och K-regionerna. Den karaktäristiska 
3 2 ekvationen blir X +(y(1-a)+mf +wf )X + ymf X = 0. m OJ m 
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Figur 6.7. Potentiella varaktighetstillstånd när andelen O < a < 1 

av lönestegringstakten övervältras 

Q, 

00 

Potentiella varak-
t i ghetst i 11 stånd 

Det sagda betyder att W-jämvikten när y * 0 inte längre tillhör de 

potentiella varaktighetstillstånden. Mitt huvudintresse är på vilket 

sätt varaktighetstillståndet beror av startpunkten och detta problem 

är inte längre lika lättbehandlat. När hela lönestegringen övervältras 

är de värden på co, m som definierar de potentiella varaktighetstillstån

den oberoende av värdet på y, samtidigt som W-jämvikten är ett poten

tiellt varaktighetstillstånd. Det föreligger alltså i detta fall alltid 

möjligheter att linéarisera modellen kring W-jämvikten och studera hur 

avvikelsen från W-jämvikten beror av startpunkten. I föreliggande fall 

beror de värden på co,m som utgör potentiella varaktighetstillstånd på 

den förda penningpolitiken och W-jämvikten utgör ett potentiellt var

aktighetstillstånd endast i specialfallet y = 0. Det är därför inte 

meningsfullt att linéarisera modellen kring t ex punkten A i figur 6.7 
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och fråga sig hur avvikelsen från A beror av vilken penningpolitik som 

förs, eftersom punkten A:s karaktär av potentiellt varaktighetstillstånd 

förutsätter en given penningpolitik. 

Sambandet mellan inflationstakt, sysselsättningsvolym och arbetslöshet 

i varaktighetstillståndet blir därför inte entydigt. Man kan tänka sig 

att en högre inflationstakt (en mera expansiv penningpolitik) leder till 

både en lägre sysselsättningsvolym och en högre arbetslöshet. Resulta

tet beror bl a på hur pass känslig pr i s inf1 ationen är för ändringar i 

det effektiva efterfrågeöverskottet. Om små ändringar av efterfrågeöver

skottet kan generera stora ökningar i den excess demand betingade infla

tionen kan man approximativt behandla de potentiella varaktighetstill

stånden i ü),m-planet som oberoende av y. Under dessa betingelser kan 

man förvänta att inflationstakt och sysselsättningsvolym är positivt 

korrelerade, samtidigt som det finns en trade off mellan graden av under

sysselsättning (arbetslöshet) och inflation av Phil 1 i pstyp. Om den 

excess demand betingade inflationen är okänslig för ändringar av excess 

demand kan en mera expansiv penningpolitik leda till såväl en lägre sys

selsättningsgrad som en högre arbetslöshet. 

Vid en given penningpolitik är varaktighetstillståndets beroende av w , 

m Q  och e Q  däremot entydigt. Linéariseras modellen kring den punkt i 

mängden av potentiella varaktighetstillstånd som innebär den högsta sys

selsättningsvolymen - punkten A i figur 6.7 ~ erhålles resultat som står 

helt i överensstämmelse med resultaten under avsnitt 6.k. Varaktighets

tillståndet blir oberoende av realbalanserna i startpunkten och avvikel

sen från punkten A växer med en växande löneinflation i startpunkten. 
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KAPITEL 7. BARRO-GROSSMAN MODELLEN VID REALLÖNEMOTSTÅND OCH LÅNGSAMMA 

KVANTITETSANPASSNINGAR 

7.1 Syfte 

Bytet i kapitel fem och sex sker under förutsättning att upprepade 

kvantitetsanpassningar (mult iplikatorn) skapat såväl global som in

dividuell konsistens. Med andra ord, nettotransaktionerna på varje 

marknad summerar upp till noll samtidigt som de individuella sub

jekten finner att de omsätta kvantiteterna, givet alla de restriktio

ner de uppdelar, maximerar "nyttofunktionen". Jag har kallat de situa

tioner i vilket bytet sker för K-jämvikter. När bytet har genomförts 

justeras prisvektorn och därefter vidtar en ny omgång av kvantitets

anpassningar som för systemet till en ny K-jämvikt där byte sker och 

prisvektorn justeras på nytt. Denna process fortgår tills den upp

komna K-jämvikten inte längre medför några förändringar av den för 

subjektens beslutsproblem relevanta pr i svektorn.^ Denna K-jämvikt 

kan vara en-W-jämvikt och är en W-jämvikt under den effektiva excess 

demand hypotesen. 

I föreliggande kapitel modifieras denna process såtillvida att en i n i -

t i e i It falsk prisvektor inte omedelbart för systemet till en K-jämvikt. 

Byte sker alltså i situationer där individuell konsistens inte är vid 

handen. Detta betyder att de omsatta varumängderna inte maximerar nyt

tan, givet alla de restrikti oner subjekten upplever, och att den nya 

prisvektorn bildas i marknadssituationer där en låsning av den gamla 

prisvektorn, via den duala beslutshypotesen, hade föranlett ytterli

gare kvantitetsanpassningar« 

När det gäller den globala konsistensen innebär anpassningsprocessen 

- eftersom varan fortfarande antas vara icke lagringsbar - att det 

för företagets del gäller att den försålda kvantiteten överensstämmer 

1. Man kan i och för sig tänka sig att byte sker i varje iteration och 
att de kvantiteter som byts är de som anges av ransoneringsfunktio
nerna, men att prisförändringarna sker först när en K-jämvikt upp
nåtts. Banan för prisvektorn påverkas inte av detta antagande. 



-  196  -

med den minsta av den effekt i vt efterfrågade kvantiteten och den till 

försäljning utbjudna kvantiteten. Företaget antas alltså sakna möj

ligheter att sälja från lager om den effektivt efterfrågade kvantite

ten överstiger den producerade kvantiteten och det kan inte heller lag

ra varan om den producerade kvantiteten överstiger den effektivt efter

frågade. 

! de dynamiska processer som behandlas i kapitlen fem och sex tillåts 

alltså mu11 ip1 ikatoreffekterna verka fullt ut utan att priserna änd

ras, medan de i föreliggande kapitel endast tillåts verka i en "period" 

per priskonstellation. Detta är betydelselöst i den s k fl-regionen där 

företaget inte upplever några kvantitativa restriktioner, medan hushål

let upplever kvantitativa restriktioner på båda marknaderna. Som påpe

kats tidigare kräver mu 11 iplikatorprocesser att båda subjekten samti

digt upplever kvantitativa restriktioner på åtminstone någon marknad. 

I K-regionen och H-regionen kommer däremot den angivna modifikationen 

att påverka banan mot ett eventuellt varaktighetsti 11 stånd. I den mån 

som de prisändringar som inträffar efter den första iterationen är 

"korrigerande", i den meningen att de ligger närmare den priskonstel

lation som svarar mot en W-jämvikt, kommer en process som givet den 

ursprungliga priskonstellationen skulle ha fört systemet "bort" ifrån 

W-jämvikten att bromsas. Observera dock att om prisvektorn redan efter 

den första iterationen återgår till den prisvektor som svarar mot en 

W-jämvikt så återgår systemet inte till W-jämvikten. Prisvektorn är vis

serligen riktig, men både hushållet och företaget upplever kvantitativa 

restriktioner som skiljer sig från de kvantiteter som byts i W-jämvik-

ten. Däremot skulle kvantitetsanpassningar, om de tillåts verka fullt 

ut, omedelbart återföra systemet till W-jämvikten, eftersom bytet inte 

sker förrän individuell konsistens uppnåtts.^ 

Jag kommer under studiet av denna anpassningsprocess att arbeta med ett 

principiellt annorlunda prisbildningsantagande. Formellt så överges auk-

1. K-jämvikten i t ex K-regionen är definierad av 

y = y d  ( F(x),m) 

X = X (y) 

och för m=m* sat isfi eras ekvationen av y=y^=y^ och x=x^=x S. 
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tionsmarknadshypotesen och jag antar inte heller explicit att löne

stegringarna övervältras. Jag antar att det är relationen mellan vad 

företaget effektivt bjuder ut och vad företaget upplever att det kan 

sälja som bestämmer företagets prispolitik. Vidare antar jag att det 

är de enkla tolkningsfunktionerna från kapitel tre som bestämmer den 

försäljningsvolym som företaget upplever som möjlig att sälja, vil

ket innebär att den effekt i va efterfrågan anger de upplevda försälj-

n i ngsmöj1 i gheterna. 

Lönebildningen antas ske på samma sätt som i kapitel sex. Det är allt

så reallönemotståndshypotesen som styr lönebildningen 

Under avsnitt 7.2 studeras modellens egenskaper i H-regionen och under 

avsnitt 7.3 behandlas egenskaperna i K-regionen. Därefter vidtar en 

diskussion av modellens egenskaper i fì-regionen. På grund av att mul

ti pi ikatoreffekter saknas i denna region är modellens egenskaper prin

cipiellt likartade med egenskaperna hos den modell som behandlas i 

kapitel sex. Denna analys kan därför uppfattas som en analys av K-jäm-

vikten vid reallönemotstånd med en alternativ prisbildningshypotes. 

Kapitlet avslutas med en jämförelse mellan egenskaperna hos den i 

kapitel sex analyserade modellen och den modell som analyseras i fö

religgande kapitel. Därutöver analyseras en tentativ ansats som ifråga

sätter penningpolitikens verkningskraft. 

7.2 Långsamma kvantitetsanpassningar i H-regionen 

I H-regionen är det hushållets effektiva utbud av arbetskraft som be

stämmer sysselsättningsvolymen och produktionsvolymen. Ett problem med 

att införa långsamma kvantitetsanpassningar är att företaget under en 

process i nedåtgående riktning, egentligen aldrig kan realisera sin 

produktionsplan! När processen startar är det efterfrågeöverskott på 

både varumarknaden och arbetsmarknaden och företaget kan inte reali

sera sin produktionsplan. I nästa steg av processen är den duala be

slutshypotesen inkopplad och företaget baserar sin produktionsplan 

på hushållets utbud av arbetskraft i föregående period, medan hushål

let baserar sitt utbudsbeslut på prisvektorn och produktionsvolymen i 
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föregående period. Som jag visat i kapitel fyra medför antagandet att 

fritid och varan är substitut, att hushållet kommer att bjuda ut en 

lägre volym av arbetskraft än i det första steget av processen. Ett 

sätt att komma runt detta problem är att se differentialekvationen 

S 11 
X = r(x -x ) = r(x,oo,m) (7:1) 

r 1  > 0 

r(0) = 0 

dä r 

s" 
x = det momentant optimala utbudet av arbetskraft 

x = det faktiska utbudet av arbetskraft 

som en approximation av en diskret process där hushållet med en viss 

eftersläpning anpassar sitt faktiska utbud av arbetskraften till det 

optimala utbudet.^ Ekvation (7*1) kan därför uppfattas som att det vid 

varje tidpunkt i H-regionen föreligger en för hushållet optimal syssel

sättningsvolym. Denna beror av den rådande prisvektorn, de vinster som 

företaget gör vid den aktuella tidpunkten och den faktiska produktions

volymen, dvs 

s" s" s x = x (00,TT (x,CO)+O)x o  - F (x) ,m) 

Den optimala sysselsättningen kan alltså skilja sig ifrån den faktiska 

sysselsättningen på grund av eftersläpningar och trögheter av olika 

slag. 

Teoretiskt kan samordningsproblemet "lösas" genom att man antar att 

1. Den linjära varianten x = ax + b av (7:1) har t ex samma asymptot 
(-b/a) som differensekvationen x - x  ^-x 

xt+1 =  (l + a) x t  + b 

för -1 < 1 + a < 1. 
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hushållets och företagets beslut ej sker samtidigt. Ett allmänt 

efterfrågeöverskott innebär inom modellens ram att hushållets utbud 

av arbetskraft bestämmer såväl sysselsättningsvolym som den varuvolym 

som i n i t i e 1 It byts. Antag nu att hushållet när bytet har genomförts, 

via den duala beslutshypotesen, bestämmer sitt effektiva utbud av 

arbetskraft och sin effektiva efterfrågan efter varan, givet den ran

soner i ngs rest r i kt i on det upplevt, den vinstutdelning det erhållit och 

den i n i t i e 1 It givna prisvektorn. Antag vidare att företaget därefter 

sätter priset - givet hushållets utbud av arbetskraft och hushållets 

effektiva efterfrågan efter varan - samtidigt som lönebildningen 

genomförs. 

När bytet därefter sker för andra gången, kommer hushållets utbud av 

arbetskraft att vara momentant inoptimalt av två skäl. För det första 

är hushållets utbudsbeslut baserat på en annan prisvektor än den som 

råder när bytet genomförs. För det andra kommer faktisk vinstutdelning 

och faktisk varuvolym att skilja sig ifrån motsvarande förväntade stor

heter, de storheter som bildade underlaget för hushållets beslutsprob-

1 em. 

Differentialekvationen (7:1), som kan uppfattas som en kontinuerlig 

approximation av denna process, innebär att om den faktiska syssel

sättningen överstiger den momentant optimala sysselsättningen så fal

ler den faktiska sysselsättningen och om motsatsen är fallet, stiger 

den faktiska sysselsättningen. På grund av tidigare härledda egenska

per hos den effektiva utbudsfunktionen har funktionen följande egen

skaper 

c 1  >  

r = -r.- (o)x 0  + 1 ) < 0 
X 12 

ru> = r1 ( xl" +  x2 M ( xO" ' x ) )(|)° 

s" r = r, xi? < 0 
m 13 
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När det gäller prisbildningen i H-regionen skall jag, även om jag är 

oförmögen att presentera någon formell lösning på de prisbiIdnings-

problem som är förknippade med det endogena monopol som uppstår när 

prisvektorn är falsk,^ överge den rena auktionsmarknadsversionen. På 

det formella planet ligger den egentliga skillnaden mellan den rena 

auktionsmarknadsversionen och de pr isbi 1dningsmekanismer som presen

teras i föreliggande kapitel i att de marknadsbetingade prisrörelser

na inte nödvändigtvis avstannar när den effektiva efterfrågan överens

stämmer med det effektiva utbudet. 

Företaget upplever genom tolkningsfunktionerna (ekvationerna (3:32a) 

och (3:32b)) att det vid varje tidpunkt kan sälja den effektiva efter-
d" J s»> 

frågan y = y , medan det maximalt kan producera y = F(x). Min utom

ordentligt enkla prissättningsregel - som i varje fall leder till hög-
d M  s M  o o re vinst när y > y - går ut på att ändra priset med en hastighet 

som är en funktion av kvoten mellan vad företaget säljer och vad det 

tror sig kunna sälja, eller formellt att 

y 

med egenskaperna 

a) f 1  >0 

b) f(1) > 0 

Egenskap b) innebär alltså att jag antar att företaget inte nödvändigt

vis upplever det pris där den effektiva efterfrågan överensstämmer med 
2 det effektiva utbudet som optimalt. Företagets prissättningsregel sak-

1. För goda lösningsförsök se t ex Phelps S Winter (1970), Siven (1975) 
samt Siven (1976b). Den sistnämnda artikeln berör prissättningsprob
lemet inom ramen för Barro-Grossman modellen. 

2. f(z) där z < 1 tillhör ej H-regionen. Prissättningsregeln har gemen
samma drag med den prissättningsregel som finns hos Solow S Stiglitz 
(1968).  
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nar också den administrativa komponent som i kapitel sex utgjordes 

av övervältringen av den faktiska lönestegringstakten. Även om jag 

tror att kostnadshöjningar är en viktig förklaringsfaktor bakom pris

höjningar^ innebär ett hänsynstagande till att lönekostnaderna till 

en viss del övervältras inga väsentligt kvalitativt annorlunda egen

skaper hos modellen. 

Reallönens utveckling över tiden är bestämd av differentialekvationen 

2 (I) = oo(e-f(z)) = ooG (x,oo,m,e) (7:3) 

eftersom funktionen f(z) har egenskaperna 

f > 0, f >0 och f < 0 får funktionen G egenskaperna O) ' m X il r 

G > 0 X 

GU) < 0 

G < 0 
m 

G > 0 
e 

Rea 1 balansernas utveckling över tiden är liksom tidigare bestämda av 

som efter insättning kan skrivas 

m = m(y-f(z)) = mG(x,co,m;y) (7:*0 

1. För ett referat av nyligen genomförda empiriska undersökningar som 
stöder detta påstående se Nordhaus (1976). 

2. Om en viss andel av lönehöjningen övervältras får ekvation (7:3) 
utseendet 

03 = u)(£e - f(z)) där 0 < i < 1. 
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med egenskaperna 

G > 0 X 

G < 0 
(J0 

G < 0 m 

När det gäller nominallönens utveckling över tiden skall jag bibehålla 

reallönemotståndshypotesen 

è = Y("^ - e) 

vilken efter substitutioner kan skrivas 

è = y(f(z)-e)) - (7:5) 

(Y>O) 

där funktionen G har samma egenskaper som ovan. Vidare gäller det tek-

nol og i ska sambandet 

y = F (x) 

med andra ord, att den producerade och omsatta mängden vid varje tid

punkt är bestämd av den vid varje tidpunkt omsatta mängden arbetskraft. 

Der i ver ing med avseende på t ger varumängdens utveckling över tiden 

y = F 1(x)x = h(x,x) (7:6) 

Ekvationerna (7 *• 1 ) ~ (7 *• 6) utgör ett system av differentialekvationer 

som givet ett initialtillstånd bestämmer banorna för (p,x,o),m,e,y) . 

Ett varaktighetstillstånd för variablerna (x,oo,m,e) är definierat av 
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a) r(x -x ) = r(x,o),m) =0 

b) u)(e-f(z)) = ooG (x,co,m,e) = 0 
(7:7) 

c) m(]j-f(z)) = mG(x,o),m;y) = 0 

d) y(f(z)-e)) = -yG(x,oo,m,e) = 0 o),m > 0 

Systemet (7:7) utgör fyra ekvationer i fyra obekanta, men bl a på grund 

av att villkoren b) och d) är linjärt beroende föreligger inget enty

digt varaktighetstillstånd. Som visats i kapitel sex utesluter detta 

inte att systemets dynamik för variablerna mot ett varaktighetstill

stånd. Detta är t ex fallet om systemet är stabilt i Liapunovs mening. 

För att undersöka denna möjlighet lineariserar jag systemet kring ett 

potentiellt varaktighetstillstånd och undersöker egenskaperna hos röt

terna till den karaktäristiska ekvationen. Ett varaktighetsti 11étånd 

finner man genom att undersöka den kurva i x,0),m-rummet som uppkommer 

där funktionsytorna r(x,o),m) = 0 och G(x,o),m;]j) = 0 skär varandra. 

Längs denna kurva gäller att x = m = 0. Därefter bestäms lönestegrings-

takten i varaktighets t i 11 ståndet genom att sätta e = y. Då följer att 

också (I) = è = 0. Väljer jag ett av dessa varaktighetstillstånd och 

lineariserar systemet (7:7) erhålles den karaktäristiska ekvationen 
1 som 

À + BA^ + CA + DA = 0 

där 

B = ( 1 - r - mG - ooG ) x m co 

C = (mG r + ooG r - mG - r - mr G - ooG r ) mx co x m x mx x ar 

D = (mG r - mr G ) m x m x 

Systemet har uppenbart en rot lika med noll och denna rot bevarar allt

så startpunktens inverkan på ett eventuellt varaktighetstillstånd. Tred-

j eg radspol ynomet 

1. y har satts till ett. 
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A 3  + BA 2  + CA + D = 0 

har rötter med negativa realdelar om och endast om 

B > 0, D > 0 

samt 

BC - D > 0 

Vid ett studium av konstanterna finner man att B > 0, D > 0, men att 

konstanten C : s tecken hänger på huruvida termen -ooG r < 0 neutral i-3  r  x oo 
seras av de övriga termerna. Om man t ex antar att r = 0 och y > 0 3  oo 
kommer systemet att röra sig mot ett varaktighetstillstånd med egen-

skaDerna^ 

£• = e = ii 
P 

dvs det traditionella villkoret att löneinflation och pr i s inflat i on 

överensstämmer med penningmängdens relativa ökningstakt. Om vidare 

f(l) > 0 kommer systemet att hamna i ett tillstånd där 

y d  > y s  (z > 1) 

d s ' 1  
och härav följer att x > x . Med andra ord, varaktighetst i 11 stånden 

är belägna i det inre av H-regionen och alltså inte på randen som är 

fallet för modellerna i kapitel sex. Huvudorsaken härtill är att jag 

övergivit den rena auktionsmarknadsversionen. Detta medför också att 

varaktighetsti 11 stånden starkt påminner om va rakt ighetst i 11 ståndet i 

Hansens gapanalys. Gapen på både faktormarknaden och varumarknaden 

kvarstår och inflationsprocessen fortsätter utan reala verkningar. 

Kuren mot obalansen kan förefalla enkel, men om man försöker föra en 

penningpolitik med y = 0 hamnar man inte med nödvändighet i ett var

aktighetstillstånd med full sysselsättning. Även om f(l) = 0, dvs att 

1. Om konstanten y < 0 och f(1) > 0 existerar inget varaktighetstill
stånd i H-regionen. 
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pr isrörelserna avstannar när den effektiva efterfrågan är lika stor 

som det effektiva utbudet är inte sysselsättningen "first best". Som 

påpekats i kapitel sex innebär varaktighetstillstånd på gränslinjen 

mellan H-regionen och K-regionen att den effektiva efterfrågan efter 

arbetskraft är större än eller lika med det effektiva utbudet, med 

likhet endast i W-jämvikten. Det existerar alltså ingen ofrivillig 

arbetslöshet, men den falska prisvektorn innebär en felaktig resurs

fördelning, därför att arbetstagarna erhåller felaktiga signaler och 

bjuder ut mindre arbetskraft än i W-jämvikten. Vidare om f(l) < 0 kan 

y = 0 inte eliminera gapet på varumarknaden, men väl inflationen. Om 

f(1) > 0 hamnar processen för y = 0 i K-regionen, eftersom f(z) = 0 

då kräver att den effektiva efterfrågan understiger det effektiva ut

budet. 

7.2.1 Om relevansen av styrbarhet 

Det faktum att W-jämvikten inte behöver vara ett potentiellt varak

tighetstil 1 stånd till systemet (7:7) medför också vissa problem för 

en ekonomisk politik som strävar efter att uppnå och upprätthålla W-

jämvikten. Om alla tillstånd i en linjär variant av (7:7) är styrbara 

innebär detta speciellt att man kan styra mot W-jämvikten 

V* = [x* ,m* ,0] , dvs man kan uppnå en W-jämvikt med löneinflationen 

lika med noll. En lika relevant fråga är emellertid om man kan stanna 

där. Gäller det att f(1) = 0 så gäller för V* att 

(I) = 0 

m = 0 (om y sätts = 0) 

x = 0 

è = 0 

Det sagda innebär att man kan stanna systemet i W-jämvikten genom att 

sätta y = 0. Om däremot f(l) * 0, vilket innebär att företaget upple

ver det lönsamt att höja priset trots "individuell konsistens" på varu
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marknaden,^ blir det besvärligare. Eftersom e = 0 så gäller att (I) < 0 

och è > 0, vilket även om m hålls lika med noll genom att man sätter 

y = f(l) rör sig systemet bort ifrån W-jämvikten. Med andra ord, även 

om alla tillstånd är styrbara kräver målvektorn V* upprepade ändring

ar av styrparametern y, som är långt mera omfattande än vad som är 

praktiskt rimligt, för att bevara systemet i en omgivning av tillstån

det V*. Det hela blir inte enklare av att man kan visa att det styr

bara underrummet endast är tredimensionellt. Reallönen och löneinfla

tionen kan inte styras samtidigt och detta innebär sammantaget att 

det är omöjligt att bibehålla vektorn [x*, o*, m*], utan att fort-
2 löpande ändra styrparametern. 

7.Z K-regionen och tì-vegionen 

I K-regionen gäller i n i t i e 1 It att det råder ett allmänt utbudsöver

skott på såväl arbetsmarknaden som varumarknaden. Företaget tillämpar 

den duala beslutshypotesen och anställer den sysselsättningsvolym som 

krävs för att producera den varumängd som det förväntar att sälja. För 

att möjliggöra en behandling av en långsam dynamik skall jag anta att 

företaget med en viss eftersläpning anpassar den faktiska arbetsstyrkan 

till vad som krävs för att producera den momentant förväntade efterfrå

gan och att denna process kan beskrivas med hjälp av följande differen

tial ekvat i on 

x = g(F 1(y d  ) -x) (7 : 8 )  

med egenskaperna g^ > 0 och g(0) = 0 och där 

1. Det är litet oegentligt att ala om individuell konsistens eftersom 
företaget fortlöpande höjer priset. 

2. Det som gör den imperfekta styrbarheten hos systemet i kapitel sex 
relevant är det faktum att hela lönehöjningen övervältras. Detta 
medför att det i W-jämvikten automatiskt gäller att à) = è = 0 och 
detta tillstånd kan bevaras genom att sätta y = e. 
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-1 d 1  d 1  d 1  F (y ) = X (y ) = den sysselsättningsvolym som krävs för att pro

ducera den förväntade efterfrågevolymen (den 

momentant opt i ma 1 a syssel sättn i ngsvolymen) 

X = den sysselsättningsvolym som byts vid varje tidpunkt (den faktiska 

sysselsättningsvolymen). 

d 1  
När det gäller att specificera vad den effektiva efterfrågan y beror 

av uppstår vissa problem. Företaget kan använda den faktiska syssel

sättningsvolymen effektivt och producera varumängden y = F(x) och däri

genom i en process i nedåtgående riktning ådra sig en lageruppbyggnad 

av storleken y - . Man kan också anta att företaget avpassar sin 

produktionsvolym - genom att använda arbetsstyrkan ineffektivt - så 

att den precis täcker efterfrågan. Eftersom varan inte antas lagrings-

bar leder båda antagandena till att samma reala vinster uppstår i fö

retaget. Problemet uppkommer emellertid genom att den effektiva efter

frågan vid en K-jämvikt beror av den rådande sysselsättningsvolymen och 

rea 1ba1anserna. Detta enkla beroendeförhållande uppkommer genom att 

substitution för den reala vinsten i efterfrågefunktionen även elimi

nerar för löneinkomsterna. De reala vinster som uppstår i denna pro

cess beror av den faktiska försäljningen och kan således inte relate

ras till den faktiska sysselsättningsvolymen genom produktionsfunktio

nen. För att förenkla framställningen skall jag anta att man för hus

hållets del fortfarande kan relatera den reala produktionsvolymen och 

sysselsättningen via produktionsfunktionen. Detta kan uppfattas som 

att hushållet givet sysselsättningsvolymen x förväntar den reala vins

ten TT =  F(x) - oox och att dessa förväntningar bestämmer den effektiva 

efterfrågan. Detta betyder att man kan skriva 

x = g(F 1(y d  ) -x) = g(x,m) 

dä r 
d' d x ( u (  s , y = y ( F (x) ,m) 

(7:8a) 
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med egenskaperna 

a) g x  = g 1(F^ 1y d'F 1  - 1) < 0 

b) g = g. F, > 0 y 1  1  7 3  

Prisbildningshypotesen antar jag vara analog med den prisbildnings-
2 hypotes som jag utnyttjade för H-regionen. Jag antar att 

d' 
S = f(V> p s 

y 

där 

d' d 1 / c /  v  v  y = y (F(x),m) 

s 1 S / v 
y = y (co) 

med andra ord att företaget baserar sin prissättning på relationen 

mellan den effektiva efterfrågan och det effektiva utbudet. Företaget 

har även i denna region möjligheter att påverka det egna priset. Byte 

i ojämvikt leder alltid till uppkomsten av ett endogent monopol. Den 

riktning Î vilken priset förändras är emellertid inte längre lika 

självklar. Det föreligger två motverkande tendenser. Å ena sidan inne

bär uppkomsten av en negativt lutande efterfrågekurva en tendens till 

pr ishöjningar. Detta motverkas av att efterfrågekurvan hela tiden - om 
3 s ' processen är kontraktiv - förskjuts mot origo. Argumentet y skall i 

detta sammanhang inte ses som företagets utbudskurva utan snarare som 

en proxy för företagets marginalkostnader. Jag tvingas därför vara 

något mera diffus när det gäller egenskaperna hos prisrörelsehypotesen. 

1. Observera att derivatorna och F^ ej är tagna i samma punkt, var

för F - j F^ < 1 om X > F ^(y^) och F^ < 0. 

2. Bortsett ifrån att jag inte antar att lönestegringen till någon del 
övervältras överensstämmer denna pr isrörelsehypotes med den som finns 
hos Solow & Stiglitz (1968)• 

3- I detta sammanhang kan nämnas att Keynes påpekade att de empiriskt 
observerade procykliska var i at i onorna hos reallönen är förenliga med 
ofullständig konkurrens om ef1 er(rägee1 as t i c i t c terna också varierar 
procykliskl. Se Keynes (1939). 
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Jag antar att 

£ =  f(-^p-) = f(z) = f(x,u),m) 
d' 

(7:9) 
y 

har egenskaperna 

f 1  > 0 

f(z) = 0 för något z i interval let 0 < z £ 1 

På grund av egenskaperna hos den effektiva efterfrågefunktionen och 

den effektiva utbudsfunktionen gäller att 

f > 0 
X 

f > 0 m 

f > 0 
co 

För reallönen gäller därför att 

w = u(e-f(z))=h(x,o),m,e) (7:10) 

där 

h x  < o 

h < 0 
CO 

h > 0 e 

och för rea 1ba1anserna att 

m = m(y-f(z)) = h(x,o),m;y) (7:11) 

Slutligen kopplar jag på rea 1 v inst-rea1lönemotståndshypotesen som 

efter substitutioner kan skrivas 
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è = y(f (z)-e) = -yh(x,o),m,e) (7:12) 

Ekvationerna (7:8)-(7:12) utgör ett system av differentialekvationer 

i variablerna (x,o),m,e) som med givna i n i t i a 1 v i 1 1 kor bestämmer banan 

mot ett eventuellt varaktighetstillstånd. Liksom tidigare är syste

met underbestämt, men banan konvergerar mot ett varaktighetsti 11 stånd 

om systemet är lokalt stabilt. Lokal stabilitet kräver att den karak-

tä r i st i ska ekvat i onen  ̂ 

x h  + BÀ 3  + a 2  + DA = o 

där 

B = (1-mh - g - ooh ) 
m 3x ar 

C = mh g + ooh g - mh - q - mh q ) rrrx orx m x^m 

D = mh g - mh a rrrx x wm 

har egenskaperna 

B > 0, D > 0 

BC - D > 0 

eftersom en rot liksom tidigare uppenbart är lika med noll. Detta är 

fallet och processen konvergerar alltså mot en "kurva" i x,oo,m,e-rum-

met. Egenskaperna hos varaktighetstillståndet är som vanligt likhet 

mellan löneinflation och pr i s inf1 at i on, men huruvida processen verk

ligen stannar i det inre av K-regionen beror bl a på om det finns något 

z < 1 som satisfierar villkoret y = f(z). Om detta inte är fallet ham

nar processen i Q,- eller H-regionen. 

Jag skall inte här trötta läsaren med att formulera en model 1 var iant 

för Q-regionen. En analog modell innebär inte några kvalitativa skill

nader från den modell som formulerades i kapitel sex. Detta beror na-

1. y har satts lika med 1. 
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turiïgtvls på att en process som startar i fi-regionen under inga om

ständigheter ger upphov till några mult iplikatoreffekter. Det är emel

lertid tvivelaktigt om en analog modell överhuvudtaget är rimlig. I 

H-regionen är företaget bundet på arbetsmarknaden och i K-regionen 

finns en försä1jningsrestrikti on, men i fl-regionen upplever företa

get inga restriktioner, samtidigt som det effektiva efterfrågeöver

skottet möjliggör en påverkan av det egna priset. Detta innebär att 

företaget har fria händer att samordna prisbeslutet med efterfrågan 

efter arbetskraft. Detta bör bl a medföra att den effektiva efterfrå-

gefunktionen = x^(o)) inte längre är relevant. 

Om man kort skall sammanfatta skillnaden mellan modellernas egenska

per vid snabba respektive långsamma kvantitetsanpassningar av de ty

per som behandlats ovan är jag benägen att konstatera att modellernas 

egenskaper i stort överensstämmer. Det är uppenbart att banorna skil

jer sig åt. Vid en gemensam startpunkt kommer - även om prismekanis

merna är identiska - de prisrörelser som startar innan K-jämvikten 

uppnåtts att föra systemet längs en bana som förmodligen innebär mind

re avvikelser ifrån W-jämvikten. Dessutom gäller att varaktighetstill

stånden vid långsamma kvantitetsanpassningar inte nödvändigtvis lig

ger på gränslinjen mellan två regioner. Som framgår av analysen av var

aktighetstillstånden i H-regionen kan man tänka sig att gapen på såväl 

varumarknaden som arbetsmarknaden kvarstår utan reala verkningar. Det

samma gäller för processer som startar i K-regionen. Detta är inget 

unikt för långsamma kvantitetsanpassningar. Samma fenomen uppstår vid 

snabba kvantitetsanpassningar om man antar att hela lönehöjningen inte 

övervält ras. 

Jag tror emellertid att det faktum att varan inte antas vara lagrings-

bar kan medverka till att överbetona likheterna. I varje fall finner 

jag det svårt att överhuvudtaget arbeta med abstraktionen att byte 

sker först när marknadssituationen är sådan, att lageruppbyggnad inte 

längre är aktuell. I övrigt komplicerar 1agringsbarheten modellerna i 

flera avseenden. Företaget kan, beroende på förväntningar om den fram

tida prisbilden, välja mellan ett flertal strategier. Jag behöver bara 
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peka på att förväntningar om t ex en högre reallön i framtiden bör 

kunna medföra att företaget substituerar arbetskraft i dag mot arbets

kraft i framtiden. Detta innebär t ex i K-regionen en planerad lager

uppbyggnad, som för framtida perioder medför att ju större sysselsätt

ningsökningen är i den första perioden, desto mindre sysselsättning 

behövs det i framtida perioder. Av detta resonemang följer att lag-

ringsbarhet påverkar modellen i bl a följande två avseenden. Den ef

fektiva efterfrågan efter arbetskraft beror i ett dynamiskt perspektiv 

på reallönens höjd och förväntningar om framtida reallöner, alldeles 

oavsett om företaget upplever restriktioner på varumarknaden eller 

inte. Vidare kan sysselsättningsvolymen vid ett utbudsöverskott på 

varumarknaden ligga mycket nära den sysselsättningsvolym som uppstår 

vid en framtida högre effektiv efterfrågan. 

n a M V Ô 1 
7.4 Om \i - jz - ̂  — M M p w 

I de modeller som hittills behandlats i studien slås man av den utom

ordentliga inflationsregulator som penningmängdens relativa tillväxt

takt utgör. Med hjälp av denna exogena storhet kan den långsiktiga in

flationstakten nollställas. Inom ramen för den neoklassiska modellen 

har dessutom y långsiktigt inga reala verkningar. Personligen har jag 

en känsla av att modellerna överdriver penningpolitikens verknings

kraft. Dagens betalningssystem är utomordentligt elastiskt, bl a på 

grund av det mångfasetterade och starkt integrerade kreditsystemet. 

Därutöver har jag en känsla av att de penningpolitiska myndigheterna 

i stor utsträckning bedriver en passiv penningpolitik och tillhanda

håller den för byte nödvändiga penningmängden. I rena kvant i tetsteore

tiska termer kan min något tentativa uppfattning på denna punkt kon-
o 2 kreti seras på följande sätt. I den från Locke härstammande bytes

ekvationen 

1. Detta avsnitt har tillkommit som en följd av docent Åke E Anderssons 
upps1agsr ikedom. 

2. Hegeland (1951), ss 26-46. 
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M V = p(y + oox) 
(7:13) 

w 
W " p 

där 

M = penningmängden 

V = penningmängdens omloppshastighet 

p = prisnivån 

y = varuvolymen 

X = sysselsättningsvolymen 

antas penningmängdens omloppshastighet vara konstant. Om således 

varuvolymen, sysselsättningsvolymen och reallönen är bestämd i det 

reala systemet så räcker det med en konstant penningmängd för att 

bestämma såväl prisnivå som penninglön. Jag menar, något tillspetsat, 

att verkligheten kanske bättre beskrivs av följande system av diffe

rentialekvationer som ger kvantitetsteorin en dynamisk formulering 

p = G 1(p,w,M) 

- + + 

w = G 2(p,w,M) (7:14) 

+ ~ + 

M = G^(p,w,M) 

+ + -

Med andra ord, prisstegringstakten är en växande funktion av penning

mängden och penninglönen samt en avtagande funktion av prisnivån. Lö

nestegringstakten är en växande funktion av prisnivån och penningmäng

den samt en avtagande funktion av lönenivån. Penningmängdens tidsderi-

vata är en växande funktion av lönenivån och prisnivån och en avtagan

de funktion av penningmängden. Tanken bakom ekvationerna är ett kompen

sationsresonemang. En stigande prisnivå föder krav om stigande löner 

och stigande löner föder stigande priser. Denna inflationsprocess under
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hålls genom att stigande löner och stigande priser skapar en växande 

volym av betalningsmedel. Processen bromsas av att en högre prisnivå, 

lönenivå och penningmängd sänker pr isstegringstakt, lönestegringstakt 

och penningmängdens ökningstakt. 

Den intressanta frågeställningen i detta sammanhang är hur den skis

serade processen utvecklas. Finns det t ex någon proportionell till

växttakt som denna process konvergerar mot? Matematiskt kan frågeställ

ningen återföras till ett egenvärdesproblem. Det principiella utseen

det hos systemet (7:1*0 kan beskrivas med hjälp av följande system av 

d i fferent ialekvat i oner 

X = G (x) (7 :1 4a) 

där G(x) är en vektorvärd funktion med komponenterna G'(X), i=1,...,n. 
Jag antar till att börja med att den vektorvärda funktionen är linjär 

och jag erhåller då det homogena systemet av differenti a 1ekvationer^ 

x = Ax (7:15) 

Egenvärdena eller de karaktäristiska rötterna bestäms av 

I A - X \ I =0 (7:16) 

Om de karaktäristiska rötterna har negativa realdelar är systemet 

asymptotiskt stabilt och lösningen konvergerar mot x = 0, dvs infla

tionen är noll i varaktighetsti 11 ståndet. Antag istället att de karak

täristiska rötterna har egenskaperna 

A 1  > 0 samt A 1  > ReX. V. * 1 
1 1 i i 

dvs det existerar en största distinkt och positiv karaktäristisk rot. 

1. Är inte systemet homogent kan man genom subtraktion av partikulär-
lösningen homogen i sera systemet. 
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Antag dessutom att den mot X^ svarande karaktäristiska vektorn eller 

egenvektorn (c^) har alla komponenter skilda från noll. Det går under 

dessa förutsättningar att visa att lösningen asymptotiskt får egen

skaperna 

X .  
X1 = — Vî 1  X .  I  i 

Lösningen kan skrivas 

X-1 X t 
X = T(k 1e ,...,k ne n  ) 1  

där T är en nxn matris vars kolonner består av de karaktäristiska vek

torerna och (k^,...,k ) är konstanter som bestäms av begynnelsevill

koren. För ett godtyckligt x. gäller det att 

X  .  

x. 

n . X . t 
.E, X.k.c-!e J  
J = 1 J J 1 

n . X . t 
.E, k.c-!e J  
j = 1 j i 

1 V 
Division av täljare och nämnare i högra ledet med k^Cje *0 ger 

1  n . (X -X 1)t 
À, + —s— .E- A.k.c.e 1 1. j=2 j j i 

x. c.k, J  i i 1 

' , +_L_ " k eJe U-i" A' n  

j^2 j i 
I 1 

och eftersom A 1  > ReAj gäller det att 1  

X .  
lim — = A, V. X .  1  I  
t~xx> ' 

1. Observera också "Markovegenskapen" hos kompensationsprincipen. Den 
asymptot i ska tillväxtbanan är oberoende av startpunkten. Däremot 
beror naturligtvis banan för x(t) av startpunkten. 
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Med andra ord, den asymptot i ska tillväxtbanan som systemet kör in mot 

innebär för systemet (7:1*0 att löner, priser och penningmängd växer 

med samma proportionella tillväxttakt och att denna tillväxttakt över

ensstämmer med den största distinkta och positiva karaktäristiska ro

ten. Än en gång har Friedmans tes till synes bekräftats. Penningmäng

dens tillväxttakt överensstämmer med löneinflationen och pr i s inf1 atio-

nen. Det föreligger emellertid en väsentlig skillnad. Man kan inte 

tala om någon som helst kausalitet. Penningmängden är en endogen stor

het i systemet och det är systemets struktur som bestämmer den största 

positiva karaktäristiska roten och därmed penningmängdens relativa 

ökningstakt. Vill man nedbringa inflationstakten måste anpassningsmeka

nismerna ändras. Det går inte att styra systemet med hjälp av penning

pol i t i k. 

Om man vill undersöka hur model 1 strukturen påverkar den asymptot i ska 

tillväxttakten kan man ha hjälp av följande sats av Frobenius S Perron. 

Sats. Om A är en icke negativ och icke dekomposabel matris gäller 

det att^ 

(1) A har en karaktäristisk rot X* > 0 

(2) Det finns en mot X* korresponderande karaktäristisk vektor 

sådan att x* > 0 

(3) För varje annan karaktäristisk rot till A gäller det att À* |à| 

(4) Värdet på À* ökar med varje element i A. 

1. Se Andersson (1975) och Lancaster (1969), ss 282-287. 

2. A icke negativ betyder att alla element i A är icke negativa och 
icke dekomposabel betyder att A inte kan skrivas blocktriangulärt. 
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För att illustrera satsens användningsområde låt 

a12 W  

w  =  a21P 

0 a 
12 

a21 0  

K > 
P 

w 

a12'a21 > 0 

Modellen innebär att prisstegringstakten växer med växande nominal lön 

och att lönestegringstakten växer med ett växande värde på prisnivån. 

Koefficienterna (^jj) uttrycker hur pass känslig lönehöjningar och 

prishöjningar är för förändringar i priser respektive löner. 

De karaktär i st i ska rötterna är givna av 

A1 =  +^ ai2 a2l' 

» a  ̂ 2 a21 

Frobenius-Perrons sats garanterar en positiv och distinkt rot (A^) 

och att denna rot växer med växande värden på a^ o ch a2i • 

Av exemplet framgår att detta är fallet. En undersökning av de övriga 

påståendena i Frobenius - Perrons sats avslöjar att den mot sva

rande karaktäristiska vektorn är positiv (eller negativ) och att 

^ = |A2|. 

Den empiriska tolkningen är intressant: Om prisstegringarnas känslig

het för lönehöjningar stiger, så återverkar detta inte bara på den 

asymptotiska pr i s inf1 at ionen, utan också på den asymptotiska lönein

flationen. Det gäller ju oberoende av startpunkten att w/w = p/p = 

längs den asymptotiska banan. 

I en genere!lare modell, där villkoren i Frobenius - Perrons teorem 

är uppfyllda, kan det r äcka att ett enda prissättande subjekts be-
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nägerihet att kompensera sig för andra prishöjningar stiger för att 

den långsiktiga inflationstakten i ekonomin skall stiga. 

Den empiriska begränsningen av satsens användningsområde ligger i att 

den förutsätter att prisstegringstaktens känslighet för det egna pri

sets höjd är noll eller växande, dvs a.. > 0 V.. J  1 1 = 1  

Även inom ramen för en icke linjär modell existerar under vissa förut

sättningar en asymptotisk tillväxttakt. Man kan bevisa följande sats^ 

Sats. (cl) Om G(x) - (Gh(x)) är definierad för xeRn+ ooh G(x)eR^ och ($) 
• • • n n » » » 

om G(x) är en kontinuerlig avbildning G:R+ -* R+; utom möjligen vid 

X - Oy så är Xx - G(x) lösbar för À _> 0. 

Bevis. 

Def i n i era si mplexet 

p n  = {x/x  ̂  0, Xx. = 1} 
i 

och en avbi1dn i ng 

X. + G 1(x) 
<Mx) = : i =1 ,. . . ,n 

1 + EG (x) 
j 

Denna avbildning avbildar p n  k ontinuerligt in i sig själv på grund av 

(a) , (ß) , E<$>. (x) = 1 och <f>. (x) >0 V.. 
i 1  ' 

2 Villkoren i Brouwers fixpunktteorem är därmed uppfyllda och (p har en 

fixpunkt på p n, dvs 

x = <J)(x) 

1. Satsen är ursprungligen bevisad av Nikaido. Följande formulering 
och bevis finns hos Andersson (1975)-

2. Sydsaeter (1973), s 1^6. 
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dä r 

X .  + G'(x) 

' 1 + £G J'(x) 
j 

Detta implicerar att 

(EG-'M J X = G(x) eller att X* = EG-'(x) 
J' J 

Mot X* svarar en korresponderande vektor x*  ̂  0. 

Satsen innebär att om vektorfunktionen G(x) har egenskapen 

G(ax) = ocG(x), dvs är homogen av grad ett, så kommer startpunkter för 

vilka x(0) = ax* att föra systemet längs en bana där alla variabler 

växer med den relativa tillväxttakten X*. Däremot säger den inget om 

huruvida egenvärdet är dominant i den meningen att startpunkten i någon 

omgivning av x(0) genererar banor längs vilka alla variabler asympto-

tiskt växer med tillväxttakten X*. Homogenitetsantagandet kan förefalla 

att vara en stark restriktion, men har en klar ekonomisk tolkning. Om 

t ex den relativa prisstegringstakten är en funktion av excess demand 

på respektive marknad garanterar avsaknaden av penn ingi 11 us ion den 

krävda homogenitetsegenskapen. Förutsättningarna i satsen är något 

restriktiva, men inte helt oreali stiska.G(x)eR^ innebär visserligen att 

prissänkningar är uteslutna. 

Även om detta avsnitt karaktäriseras av en medvetet överdriven agnos

ticism visar det ända att en empiriskt uppmätt stark korrelation mel

lan penningmängdens relativa tillväxttakt och inflationstakten inte 

nödvändigtvis skall tolkas kausalt. Det kan vara så att penningpoliti

ken är verkningslös och att korrelationen endast tyder på att systemet 

befinner sig på eller i en omgivning av en asymptotisk proportionell 

tillväxtbana. 
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KAPITEL 8. SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER 

8.1 Den neoklassiska och neo-neoklassiska versionen av inflation 

och arbetslöshet 

Den walrasianska jämviktsmodell som inledningsvis behandlades i denna 

studie har ur ekonomisk politisk synpunkt utomordentligt bekväma im

plikationer. Om prisvektorn är falsk rör sig priser och löner i en så

dan riktning att full sysselsättning återupprättas. Detta sker dess

utom vid en priskonstellation som innebär att bytet sker i ett välfärds-

ekonomiskt optimum. På grund av att varaktighetstillståndet (W-jämvik-

ten) är den enda real ekonom i ska situation där relät ivpri serna är kon

stanta kommer ett asymptotiskt stabilt system att oberoende av start

punkten konvergera mot W-jämvikten. Om penningmängden hålls konstant 

följer därutöver att modellen konvergerar mot ett "first best 1 1  där 

prisstegringstakten är noll. Inflation kan varaktigt bestå om och en

dast om penningmängden tillåts expandera och om detta asymptotiskt 

medför att priser och löner växer med samma relativa tillväxttakt. Den

na model 1kompletter ing åstadkom jag genom att låta inflationsförvänt

ningar ingå som ett additivt element i löne- och prisbildningsmekanis

merna . 

Inflationsförväntningarnas betydelse för prisbildningen är ingen ur

sprungligt neoklassisk tankegång. Däremot kan man säga att prisförvänt

ningar och förväntningar i allmänhet utgör centrala byggstenar inom den 

svenska s k "Stockholmsskolan". Huvudorsaken till att jag kompletterar 

Wa1rasmodel1 en på denna punkt är att jag vill jämföra de nya model 1-

egenskaperna med egenskaperna hos Phelps partiella jämviktsmodell, vil

ken jag valt som representant för den neoklassiska varianten för den 

moderna teorin för inflation och arbetslöshet. Det visar sig att denna 

komplettering inte medför några bestående reala verkningar. Penning

mängdens ökningstakt påverkar banan mot jämviktsläget, men inga reala 

storheter i va rakt ighetst i 11 ståndet. Eftersom vidare inflationstakten 

är lika med den förväntade inflationstakten föreligger heller inte de 

välfärdsekonomiska olägenheter som består i oförutsedd inflation. Någon 
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trade off mellan inflation och arbetslöshet av nPhi 11 ipstyp" existerar 

inte heller. Den naturliga arbetslösheten är noll och denna kan i prin

cip uppnås vid varje inflationstakt. Inflationen är alltid reglerbar 

via penningmängden. Minskas penningsmängdens relativa ökningstakt i ett 

varaktighetsti 11 stånd faller de ackumulerade real balanserna. Det upp

står ett utbudsöverskott på både varumarknaden och arbetsmarknaden och 

löne- och pr i s inf1 at ionen faller till priset av en tillfälligt uppkom

mande ofrivillig arbetslöshet. På lång sikt återgår banan till ett nytt 

varaktighetstillstånd, där det enda som skiljer från startpunkten är 

den lägre inflationstakten. 

Modellen innehåller emellertid en del ofullständigheter av både teknisk 

och empirisk natur. För det första innebär den walrasianska tâtonne-

mentprocessen att inget byte sker förrän global och individuell konsi

stens uppnåtts på samtliga marknader. Med andra ord, i strikt bemärkel

se förekommer aldrig någon arbetslöshet eller någon inflation som skil

jer sig ifrån den förväntade inflationstakten. Vidare innebär koppling

en mellan reallön och efterfrågan efter arbetskraft att man borde för

vänta - i den mån man kan tala om cykler i en modell som alltid befin

ner sig i first best vid byte - ett kontracykliskt beteende hos real

lönerna, vilket tycks strida mot empiriska fakta. 

Phelps partiella jämviktsmodell som beskriver arbetsmarknadens funktions

sätt är formulerad i andra termer än den walrasianska jämviktsmodellen. 

Lönerörelsehypotesen är en slags generaliserad auktionsmarknadsversi on, 

där ekonomins relativa vakanstal och relativa arbetslöshetstal styr så

väl prisbildning som den takt i vilken nyanställningar sker. Tidsdimen

sionen finns naturligt integrerad i lönebildningsmekanismen eftersom 

denna är härledd utifrån en lönesättningsprocess som tänkts ske konti

nuerligt över året. Arbetslösheten i ett varaktighetsti 11 stånd är posi

tiv, men oberoende av startpunkt och av varaktig inflationstakt och i 

den meningen naturlig. Vid en konstant efterfrågan - vilket i Phelps 

modell synes innebära att lönestegringstakten hålls konstant via vakans

talet - konvergerar såväl det relativa vakanstalet som den relativa ar

betslösheten mot entydiga steady state värden. Dessa värden, som är be
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stämda av de institutionella betingelser som bildar beslutsunderlag för 

såväl hushållen som företagen, har inte nödvändigtvis de opt ima 1 i tets

egenskaper som karkatäriserar var iabelvärdena i en W-jämvikt. De bestäms 

emellertid utifrån hushållens och företagens frivilliga beslut och det 

går att göra troligt att det i någon mening existerar en samhällseko

nomiskt optimal arbetslöshet. Denna kan uppnås genom en selektiv ekono

misk politik som påverkar sök- och rekryter ingskostnader och gör de sig

naler som hushåll och företag grundar sina beslut på "first best". 

Det är inom ramen för denna modell omöjligt att fritt välja mellan 

arbetslöshet och inflationstakt. En ekonomisk politik som kortsiktigt 

innebär en arbetslöshet som understiger den naturliga arbetslösheten är 

långsiktigt verksam endast om inflationen ständigt växer. Givet den 

naturliga arbetslösheten får den ekonomiska politiken en ny och subti

lare inriktning. Det gäller att välja en optimal bana mot den naturliga 

arbetslösheten och indirekt en långsiktigt optimal inflationstakt.^ 

Vid en regelbundet cykliskt varierande efterfrågan uppvisar modellen 

ett beteende som har ett visst empiriskt stöd. Modellen kan generera 

medursloopar i w/w,u-planet. Med andra ord, där det förekommer en fas 

där både inflationstakten och arbetslösheten växer, en fas där infla

tionstakten faller och arbetslösheten växer, en fas där inflationstak

ten faller och arbetslösheten faller och en fas där inflationstakten 

växer och arbetslösheten faller. Denna egenskap är emellertid inte ound

viklig för själva modellkonstruktionen. Som Grossman visat, och som på

visas i kapitel två, är det den hastighet med vilket inflationsförvänt

ningarna anpassas till den faktiska inflationstakten som är av vital 

betydelse för uppkomsten av medursloopar. 

Bortsett ifrån olikheter i de premisser från vilka modellerna är upp

byggda är det ett faktum att Phelpsmodel1 ens egenskaper i stort överens

stämmer med egenskaperna hos den rena neoklassiska modellen. I båda mo

dellerna förekommer en arbetslöshet mot vilken modellerna långsiktigt 

1. Phelps (1967) 
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konvergerar. I den ena modellen är denna arbetslöshet noll, medan den 

i den andra modellen är positiv. Detta är enligt min mening mindre be

tydelsefullt. Vid respektive arbetslöshetsnivå gäller att subjekten, 

givet den rådande priskonstellationen, inte finner någon anledning att 

ändra på sitt beteende. Den positiva arbetslöshet vid vilken detta till

stånd är vid handen Î Phelps modell får ses som den friktionsarbetslös

het som "normalt" existerar i en marknadsekonomi. 

I båda modellerna kan denna arbetslöshet nås till praktiskt taget vil

ken inflationstakt som helst och vill man nedbringa inflationstakten i 

varaktighetstillståndet måste detta ske till priset av en kortsiktigt 

höjd arbetslöshet. Långsiktigt återgår arbetslösheten till den naturliga 

nivån och där är den enda drivkraften bakom inflationstakten självupp

fyllande förväntningar om inflation. 

8.2 Den heynesianska och neokeynesianska versionen av -inflation 

och. arbetslöshet 

Den ortodoxa keynesianska real mode 11 en är huvudsakligen uppbyggd för 

att förklara bestående ofrivillig arbetslöshet. Det är emellertid inte 

helt entydigt vad som förorsakar den ofrivlliga arbetslösheten. Model

len är formulerad på ett sådant sätt att sysselsättningen bestäms av 

företagens efterfrågan efter arbetskraft och ett statiskt jämviktsläge 

kräver därför inte likhet mellan efterfrågan efter arbetskraft och ut

budet av arbetskraft. I denna mening är det närmast trivialt att ett 

keynesianskt jämviktsläge inte nödvändigtvis innebär full sysselsättning. 

En intressant frågeställning är därför huruvida en arbetsmarknad, där 

lönebildningen styrs via den traditionella excess demand hypotesen, kan 

åstadkomma full sysselsättning? Den ortodoxa Keynestolkningen har egent

ligen två svar på denna fråga. Det ena svaret, vilket Keynes anser vara 

den fundamentala invändningen mot den neoklassiska teorin, är att sänkta 

löner inte förmår ändra reallönerna och därför inte heller sysselsätt

ningen. Orsaken härtill är den s k likviditetsfällan som innebär att 

spekulationsefterfrågan efter real kassa är oändligt elastisk och detta 

omöjliggör den sänkning av räntan som är nödvändig för en högre syssel

sättningsvolym. Den påkopplade lönebildningsmekanismen leder därför till 
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det empiriskt osannolika utfallet att priser och löner faller i samma 

relativa takt och lämnar reallönen opåverkad. 

Den andra invändningen, som Keynes betraktar som icke fundamental, går 

ut på att utbudet av arbetskraft är oberoende av reallönens höjd. Obe

roende av reallönens storlek finns alltid ett givet utbud av arbets

kraft. Om efterfrågeläget i ekonomin är sådant att företagen ej vill 

anställa hela utbudet föreligger därför enligt Keynes^ ingen marknadssig

nal som anger att de arbetslösa vill underbjuda sina sysselsatta kollegor. 

I teknisk mening är arbetsmarknaden där i jämvikt, även om det finns 

ytterligare arbetstagare som skulle vara villiga att arbeta till den 

rådande reallönen. Utbudet av arbetskraft blir varken större eller 

mindre av att reallönen ändras. Arbetskraften tillskrivs därmed något 

som man brukar beteckna med penningillusion. 

I båda fallen är det på sätt och vis en prisstelhet som är förklaring

en till att systemet hamnar i ett varaktighetstillstånd med ofrivil

lig arbetslöshet. I det ena fallet kan räntan inte sjunka under en 

lägsta nivå och i det andra fallet uppstår inga marknadssignaler som 

sänker penn i nglönen. 

Inom den keynesianska inflationsteorin är det typiskt att inflation 

behandlas som ett fenomen som uppstår vid full sysselsättning. Detta 

är emellertid inte hela sanningen, eftersom en högre sysselsättnings

volym vid given penninglön alltid kräver en högre prisnivå. En exogen 

efterfrågeökning förorsakar alltid en högre prisnivå och därför krävs 

någon process som för prisnivån till den högre nivån. Vad den s k 

gapanalysen går ut på är emellertid ett studium av situationer där den 

planerade efterfrågan överstiger ekonomins kortsiktiga produktionspo

tential. Ett intressant bidrag till den s k gapanalysen är Hansens in

flationsmodell, som behandlar en situation där det föreligger ett ef-

terfrågeöverskott på såväl varumarknaden som arbetsmarknaden. På grund 

av att efterfrågesidan i modellen endast styrs av reallönen och utbu

det kortsiktigt är låst av ekonomins produktionspotential kan Hansen 

generera situationer där den relativa löneinflationen och den relativa 

1. Denna implikation följer dock inte av den vertikala utbudskurvan. 
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pr i s inf1 ationen är positiva och lika stora. Reallönen hålls då konstant 

och gapen på arbetsmarknaden och varumarknaden kvarstår. Om emeller

tid beteendeekvationerna kompletteras med en realbalanseffekt och 

penningmängden kan hållas konstant så sluts gapen på båda marknaderna 

och modellen hamnar Î en situation med konstant prisnivå och full 

sysselsättning. 

Makroekonomisk teori har under de senaste kO åren varit starkt centre

rad kring vad Keynes egentligen avsåg när han skrev sin General Theory. 

Det finns nästan lika många Keynestolkningar som det finns Keynestol-

kare. I viss utsträckning har makroteorin hämmats i sin utveckling 

under oket av Keynes. I stället för att försöka förklara hur marknads

ekonomins aggregat fungerar har man försökt klarlägga hur Keynes såg 

på marknadsekonomins funktionssätt. Det finns emellertid, enligt min 

mening, en mycket fruktbar gren av Keynestolkningar som inleds med 

Clowers uppsats från 1965 och fortsätter bl a via Leijonhufvud och 

Barro och Grossman. Denna forsknings1 inje försöker klarlägga hur de 

enskilda subjekten beter sig när prisvektorn är falsk och när de fak

tiska transaktionsmöjligheterna lägger extra restrikti oner på subjek

tens beslutsproblem. Den påvisar distinktionen mellan den imaginära 

efterfrågan på en marknad, som är härledd under förutsättningen att 

subjektet inte upplever några kvantitativa restriktioner på andra mark

nader, och den effektiva efterfrågan på en marknad, som är härledd gi

vet alla de kvantitativa restrikti oner som subjektet upplever på andra 

marknader. Vidare analyseras den process som skapar vad jag kallat en 

K-jämvikt och egenskaperna hos denna jämvikt. Här inför man en abstrak

tion som innebär att kvantitetsanpassningarna sker till en konstant 

prisvektor och att prisvektorn ändras först när K-jämvikten uppstått. 

Genom mu 11 iplikatoreffekter förstoras en initiell undersysselsättning 

genom efterfrågemu 11 ip1 ikatorn och vid ett allmänt efterfrågeöverskott 

sjunker produktionsvolymen via utbudsmu11 ip1 ikatorn. 

Den utomordentligt intressanta frågeställningen är då på vilket sätt 

prisbildningen sker i denna modell. Besitter modellen samma goda själv-

reglerande egenskaper som den neoklassiska modellen? Skall man döma av 
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Clowers uppsats antyds där att en prisrörelsehypotes som bygger på 

de effektiva excess demand funktionerna försvårar en rörelse mot 

det walrasianska jämviktsläget. Samma tankegångar kan man finna i 

Le ijonhufvuds författarskap. Leijonhufvud försöker vara mera explicit 

genom att argumentera för att små avvikelser från W-jämvikten återför 

systemet till W-jämvikten, medan tillräckligt stora störningar är de-

stabiliserande. Hans argumentering är elegant, men frånvaron av en 

explicit pr isrörelsehypotes försvårar bedömningen. Grossman menar i 

en polemik mot Leijonhufvud att en prisrörelsehypotes som bygger på 

de effektiva excess demand funktionerna bör underlätta rörelsen mot 

en W-jämvikt. Det effektiva utbudsöverskottet som uppstår på varumark

naden vid en K-jämvikt vid ett allmänt utbudsöverskott bör t ex över

stiga det utbudsöverskott som uppstår om de imaginära excess demand 

funktionerna får styra prisbildningen. Han stöder sig dessutom på en 

uppsats av Veendorp. Denne visar att i en ekonomi med tre varor, var

av den ena utgör bytesmedlet, och två hushåll medför ett antagande 

att båda varorna är "bruttosubsti tut" att såväl en prisrörelsehypotes 

som bygger på den traditionella excess demand teorin som en hypotes 

som bygger på den effektiva excess demand teorin är lokalt asympto-

tiskt stabil. Vidare kan Veendorp genom ett exempel visa att en eko

nomi som är instabil under den traditionella excess demand hypotesen 

kan stabiliseras under den effektiva excess demand hypotesen. 

Veendorps modellekonomi skiljer sig från den modellekonomi som finns i 

Barro-Grossman modellen genom att det ena subjektet i den senare model 

len utgöres av ett företag. Detta medför, på grund av att företaget in

te kan uppleva restriktioner på båda marknaderna, att man under den 

effektiva excess demand hypotesen inte kan tänka sig fallande priser 

och stigande löner. Detta visar sig möjliggöra en destabi 1 i ser ing av en 

modell som är lokalt asymptotiskt stabil under den traditionella 

excess demand hypotesen. Det kan synas som om resultatet uteslutande 

beror på den enkla produktionsfunktionen, där arbetskraft utgör den 

enda rörliga produktionsfaktorn. Inkluderer man emellertid fler pro

dukt i onsfaktorer kommer man emellertid inte ifrån att företaget 

högst kan uppleva restriktioner på n-1 marknader, där n utgör summan 
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av antalet utbjudna varor och antalet rörliga produktionsfaktorer. 

Såvitt jag kan förstå medför detta alltid att antalet prisrörelsekom

binationer under den effektiva excess demand blir mindre än under 

excess demand hypotesen. 

Det är naturligt att jämföra den effektiva excess demand teorins sta

bilitetsegenskaper med stabilitetsegenskaperna hos excess demand teo

rin genom att applicera samma principiella prisrörelsehypotes. Men i 

en viss mening blir varje stabilitetsundersökning mindre intressant 

om modellen är formulerad så att det enda varaktighetstillståndet ut-

göres av W-jämvikten. I den mån modellen är stabil konvergerar den 

snällt mot first best och är den instabil är den kunskap man kan er

hålla ur varaktighetstillståndet ointressant. Det föreligger dessutom 

goda skäl för att prisrörelsehypotesen inom den effektiva excess de

mand teorin bör skilja sig från prisrörelsehypotesen under excess 

demand teorin. De blixtsnabba kvantitetsanpassningarna möjliggör rent 

logiskt att byte kan ske vid falska priser och i situationer där de 

enskilda subjekten upplever att de omsatta kvantiteterna maximerar 

nyttofunktionen (vinsten), givet alla de restriktioner de upplever. 

Byte vid falska priser leder alltid till att det enskilda företaget 

och hushållet i viss utsträckning har möjligheter att påverka priset 

på sina tjänster, på grund av det endogena monopol som uppstår. Det 

är inte helt osannolikt att priser och löner trots detta rör sig i 

samma riktning som de skulle ha gjort under ett auktionsmarknadsan-

tagande, men jag finner det mindre sannolikt att systemet under dessa 

förutsättningar rör sig mot samma varaktighetstillstånd. Av rent in

stitutionella skäl menar jag dessutom att arbetsmarknaden är olämplig 

att behandla som en ren auktionsmarknad. Det är uppenbarligen så att 

nomina 1 lönerna stiger alldeles oberoende av om det föreligger ett ut

budsöverskott på arbetsmarknaden eller inte. Detta konstaterande löser 

inte problemet med lönebildningen. Man måste hitta någon alternativ 

lönebildningshypotes. Ett argument som framskymtar Î nästan varje av

talsrörelse är ett önskemål från arbetstagarnas sida att förbättra 

den genom inflation försämrade reallöneutvecklingen. Lika ofta före

kommer ett argument från arbetsgivarsidan om att reallöneutvecklingen 
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måste bromsas för att industrins konkurrenskraft skall kunna upprätt

hållas. Detta har föranlett mig att formulera en lönerörelsehypotes 

som jag kallat reallönemotståndshypotesen och som innebär att lönein

flationen ändras i samma riktning som skillnaden mellan pr i s inflatio-

nen och löneinflationen. Denna lönerörelsehypotes appliceras på Barro-

Grossman modellen under olika antaganden om hur prisbildningen på 

varumarknaden sker och under vilka omständigheter kvantiteterna byts. 

Till de typiska resultaten hör att modellen konvergerar mot varaktig

hetstillstånd som skiljer sig ifrån W-jämvikten och de kan därför in

nebära både ofrivillig arbetslöshet och överfull sysselsättning. Vida

re gäller att relativpriserna hålls konstanta genom att den relativa 

lönestegringstakten och den relativa prisstegringstakten överensstäm

mer med penningmängdens relativa ökningstakt. Detta senare resultat 

är typiskt för allmänna jämviktsmodeller som inbegriper pengar. Varför 

kontrollerar man inte penningmängden så att inflationstakten kan hål

las nere på en rimlig nivå? Inom ramen för de modeller som har W-jäm-

vikten som enda varaktighetstillstånd har penningpolitiken inga real-

ekonomiska verkningar på lång sikt. Inflationen kan nedbringas till 

priset av en kortsiktigt högre arbetslöshet. Inom ramen för Barro-

Grossman modellen under reallönemotståndshypotesen beror varaktighets

tillståndet på den förda penningpolitiken, reallönens värde i start

punkten och löneinflationen i startpunkten. För processer som startar 

i en undersysselsättningsjämvikt kommer den process under vilken pen

ningpolitiken är mest expansiv att medföra den minsta arbetslösheten 

och den högsta inflationstakten. Det föreligger med andra ord en klar 

målkonflikt av Phi 11ipstyp mellan inflation och arbetslöshet. Dess

utom har denna process minne! Ju högre reallönen är i startpunkten 

desto mera expansiv måste penningpolitiken vara för att nå en given 

nivå på arbetslösheten. Det föreligger med andra ord stora svårigheter 

att nedbringa inflationstakten utan att hamna i en situation med en 

varaktigt hög arbetslöshet. En försämrad trade off mellan inflation 

och arbetslöshet kan dessutom förklaras med en "historiskt" sett för 

hög rea 1 lön. 

För processer som startar vid ett allmänt efterfrågeöverskott förelig

ger däremot en gynnsam relation mel'^n sysselsättningsgrad och infla
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tionstakt. En bana som innebär en lägre inflationstakt i varaktig

hetstillståndet innebär också en högre sysselsättningsgrad och där

för en högre produktionsvolym. 

Jag undersöker också om mera subtila styrmetoder kan upphäva målkon

flikten mellan inflation och arbetslöshet. Genom att applicera reg-

lerteori visar jag att alla tillstånd under reallönemotståndshypote-

sen ej är styrbara. Detta betyder att man inte på ändlig tid kan nå 

W-jämvikten med inflationstakten lika med noll. Däremot går det att 

i varje startpunkt hitta en penningpolitik som för systemet till 

"first best". Detta innebär att möjligheterna att träffa W-jämvikten 

inte beror av var processen startar. 

De model Ivarianter där kvantitetsanpassningarna är långsamma - byte 

sker i situationer som inte är K-jämvikter - och där prisbildningen 

på varumarknaden inte sker under ett rent auktionsmarknadsantagande 

uppför sig i stort relativt likartat. Frånvaron av mu 11Îplikatoref-

fekter medför emellertid, i den mån som prisrörelserna är korrigeran

de och startpunkten är densamma, att avvikelserna från W-jämvikten 

blir mindre än den maximalt kan bl i under snabba kvantitetsanpass

ningar. Vidare kan man tänka sig varaktighetstillstånd i det inre av 

de regioner som anger marknadssituationerna. Detta resultat, som in

nebär att gapen på varumarknad och arbetsmarknad kvarstår i ett var

aktighetstillstånd, är emellertid inte typiskt för långsamma kvantitets

anpassningar. Samma situation kan uppkomma vid snabba kvantitetsanpass

ningar och resultatet beror huvudsakligen på egenskaperna hos pris-

rörelsehypoteserna. 

Att skillnaderna inte blir större tillskriver jag abstraktionen att 

varan inte är lagringsbar och detta kan ses som en varningssignal 

till att alltför hårt binda sig för de implikationer som följer ur 

enkla makroekonomiska modeller. 

En annan varningssignal har att göra med penningpolitikens effektivi

tet. I de modeller som analyseras i studien utgör penningmängden en 



-  230 -

exogen storhet och långsiktigt bestäms inflationstakten i ekonomin av 

penningmängdens relativa tillväxttakt. I en tentativ ansats där pen

ningsmängden endogen iserats visar jag att man kan förvänta samma lång 

siktiga samband mellan penningmängdens relativa tillväxttakt och in

flationstakten, utan att det föreligger några kausala samband. 
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APPENDIX 1. 

STABILITETSBEGREPP OCH STABILITETSSATSER1) 

I studien förekommer analyser av egenskaperna hos system av differen

tialekvationer. Avsikten med följande appendix är att precisera de an

vända stabilitetsbegreppen och de satser som används för att avgöra vil

ka stabilitetsegenskaper som sytemen besitter. 

Betrakta ett system av differentialekvationer 

z = g(z,t) (1) 

z(t 0) = z° 

där z är en n-dimensionel 1 vektor och t en reell variabel som kan upp

fattas som tiden. 

Antag vidare att g(z,t) i intervallet t^ t < 0 0  uppfyller de villkor 

som försäkrar att lösningen existerar, att den är entydig och att den 

kontinuerligt beror av ini t i a 1 vi 11 koren. Den entydiga lösningen beteck

nas z(z^, t , t). Låt nu 6(t) vara en störd lösning till ekvation (1), 

som erhållits genom att ini t i a 1 v i 11 koret ändrats och jämför skillnaden 

mellan den störda och den ostörda lösningen. 

x(t) = 6(t) - z(z°, t Q, t) (2) 

Eftersom ô(t) satisfierar (1) gäller att 

X = g(6,t) - g(z,t) = g(z+x,t) - g(z,t) = f(x,t) (3) 

ty z(z^, tg, t) är en känd funktion av tiden. Den ostörda lösningen mot

svarar x(t) = 0 och det följer av ekvation (3) att f(x,t) har egenskapen 

f(0,t) = 0 

1. Appendix 1 bygger på Åström (1968), kapitel 5 och Roxin (1972), 
kapitel 10. 
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dvs x(0, tg, t) = O för t > O och systemet har ett varaktighetstillstånd 

för X = 0. (Om den störda lösningen överensstämmer med den ostörda lös

ningen vid tg så överensstämmer lösningarna för alla t t^.) Stabili

tetsteorin går ut på att studera stabiliteten hos varaktighetstillståndet 

(noilösningen) x(0, t^, t) till ekvationen 

X = f(x,t) {k) 

X ( TG ) = 0 

Låt f(x,t) vara sådan att (k) har en entydig lösning i hela interval let 

t Q  < t c «> för varje x^ som ligger tillräckligt nära origo. Följande sta

bilitetsbegrepp kan nu införas. 

Definition 1 Stabilitet (Liapunov) 

Varaktighetstillståndet x(t) = 0 till (4) är stabilt om det för varje 

b > 0 finns ett 6(e, t^) > 0 så att för alla lösningar med ini t i a 11 v i 11 kor 

I Ix 0  I I < 6, det gä 11 er att 

II x(x°, t Q, t) II < e 

för alla t > t^. En lösning som inte är stabil kallas instabil. 

Definitionen innebär att varaktighetstillståndet är stabilt om varje 

störd lösning kan fås att ligga godtyckligt nära varaktighetstillståndet 

genom att initialtillståndet väljs tillräckligt nära noll. Om man till 

varje e > 0 kan finna ett 6 som är oberoende av t^ kallas noi lösningen 

för likformigt stabil. Detta är uppenbart fallet för de t i ds invari anta 

system som behandlas i studien. 

Definition 2. Asymptotisk stabilitet (Liapunov) 

Va rakt ighetsti 11 ståndet x(t) = 0 är asymptotiskt stabilt om det är stabilt 

och man för varje e > 0 kan finna ett 6(e,t n) > 0 så att för alla lös-
0 , . 

ningar med II x II < o, det gäller att 
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I I x (x°, tg, t) I I -» O då t-tp > <X) 

Asymptotisk stabilitet innebär således att den störda lösningen konver

gerar mot varaktighetstillståndet när t °°. Om 6 kan väljas oberoende 

av t talar man om likformig asymptotisk stabilitet. Av definitionen 

framgår att det räcker att hitta en tillräckligt liten avvikelse (<6) 

från varaktighetstillståndet. Asymptotisk stabilitet kräver således inte 

att systemet för varje godtyckligt stor störning skall konvergera mot ori-

go. Därför är det brukligt att i samband med definition 2 tala om lokal 

asymptotisk stabilitet. Om den störda lösningen oberoende av IIxglI kon

vergerar mot varaktighetstillståndet talar man om global asymptotisk sta

bili tet. 

Följande sats är viktig då det gäller att avgöra huruvida varaktighets

tillståndet till en t i ds invariant version av (k) är lokalt asymptotiskt 

stabi 1. 

Sats 1. (Liapunov) 

Varaktighetstillståndet x = 0 är lokalt asymptotiskt stabilt om alla 

karaktäristiska rötterna till Jacobi-matri sen 

A = 
<5fj(0) 

6x. 

har rötter med negativa realdelar. 

Följande lemma utnyttjas också i studien. 

Lemma 1. Om en och endast en rot har realdelen noll och alla övriga rötter 

har negativ realdel är varaktighetstillståndet stabilt. 

För att avgöra karaktären på rötternas realdelar finns följande sats av 

Hurwi tz-Routh. 
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Sats 2. (Huvwitz-Routh) 

Låt det karaktäristiska polynomet till matrisen A vara 

IA - ÀI I = a X + a 1  À + ... + a = 0 a >0 öl no 

Ett nödvändigt och tillräckligt villkor för att alla rötter till polynomet 

har negativa realdelar är att de ledande principala underdeterminanterna 

i matrisen 

a1 a3 a5 " 

1 O
 

a o a2 ak 

1 O
 

0  a1 a2 

1 o
 

ä r positiva. 

För ett andragradspolynom gäller således att nödvändigt och tillräckligt 

för rötter med negativa realdelar är 

a^ > 0 a^ 0 

ao a2 

= a^ • a^ > 0 

eller mera kompakt att a^ > 0, a2 > 0. 

För ett tredjegradspolynom kan följande villkor härledas ur satsen 

a 1  > 0, a-a 0  - a a- > 0, a 0  > 0. I  ' 1 2  o  3  3  



-  235 -

APPENDIX 2. ST ABI. LIT ET SANALY SER AV DE DYNAMISKA MODELLERNA I 

KAPITEL 2 

a) Om man antar att a = 1 samt att enheterna definierats så att jäm

vikten är given av OJ * = m* = 1 kan de lokala stabilitetsegenskaperna 

hos den neoklassiska modellen undersökas genom att linéarisera 

co = co(G(w,m) - H(co,m)) 

m = m(y - H(to,m) - e) 

è = H((jo,m) 

kring OJ* = m* = 1 och e* = y. Den karaktäristiska ekvationen kan 

skr i vas 

IA - X ! 1 = G  - H  - A  G - H  co co mm 

- H co 

Ü) 

-H - X m 

m 

0 

-1  

-X 

= 0 

Utvecklingen av determinanten ger 

X 3  + (H + H - G )X 2  + (H + H G - H G )X m a) oo m a) m m or 

7 2 
+ G H -"H G = X + 3- X + a 0X + a 0  X + a 0  =  0 m 00 m a) 1 2 2 3 

Systemet är lokalt asymptotiskt om de karaktärist i ska rötterna har 

negativa realdelar. Enligt appendix 1 är detta fallet om 

i a^ > 0 

ii a 1a 2  - a^ > 0 

i i i a ^ > 0 
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Av gjorda teckenantaganden följer att G <0, G >0, H >0 och 3 J  3  J  CD m ' co 
H m  > 0 och det ovan angivna villkoren är uppfyllda så när som på (ii). 

Systemet är alltså inte med säkerhet lokalt asymptotiskt stabilt. 

b) Phelps "härledning" av differentialekvationen för bestämning av 

den relativa förändringen över tiden av arbetslösheten bortser ifrån 

verkningarna av permitteringar.^ Det finns studier som tyder på att 

permitteringar i västekonomierna svarar för omkring två tredjedelar 
o 2 av det totala antalet avgångar. Detta är i sig inte ett tillräckligt 

skäl för att resultaten i huvudtexten blir annorlunda om explicit hän

syn tas till permitteringår. Vad som är av intresse är hur antalet 

permitteringår varierar över konjunkturcykeln. I den behandlade model

lens termer är permitteringarnas beroende av det relativa vakanstalet 

och det relativa arbetslöshetstalet relevant. 

Om jag antar att det relativa antalet permitteringar 1 är en funktion 

av det relativa vakanstalet och det relativa arbetslöshetstalet kan 

jag skriva differentialekvationen för den relativa förändringen av ar

betslösheten när hänsyn tas till antalet permitteringar som 

ù = -ZI(u,v) + (1-U)Y + 1 ( u, v ) = —z ( u, v ) + (1-U)Y 

där 

z > 0 u 

z > 0 v 

Egenskaperna hos funktionen l(u,v) blir nu kritiska för tecknen på 

partialderivatorna z och z . v  uv 

Vid ett givet vakanstal är det rimligt att anta att antalet permitte-

rade växer med en växande relativ arbetslöshet, vilket i tekniska ter

1. Detta avsnitt bygger på Löfgren (1975)» appendix 2. Problematiken 
antyds i Löfgren (197*0. 

2. Se Seller 6 Zarka (1966). 
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mer implicerar att 1 > 0. Detta betyder att verkningarna av en höjd 

arbetslöshet på förändringen av arbetslösheten som tidigare "antagits" 

vara negativ nu blir teckenmässigt obestämd. För att göra det värsta av 

situationen antar jag att z^ < 0. 

Vid en given relativ arbetslöshet medför troligen en höjning av det 

relativa antalet vakanser att antalet permitteringar minskar. En för

höjd konkurrens om arbetskraften minskar både behovet och viljan att 

permittera. Formellt innebär detta att 1 < 0 och det stärker tidigare 

gjorda antaganden och betyder att z y  > 0. Lutningen på den kurva som 

anger de kombinationer av u och v som implicerar att ù = 0 (u,v-kurvan) 

blir 

o 
U=0 Z +Y 

u 

Om y - den relativa tillväxttakten i utbudet av arbetskraft - är lika 

med noll betyder detta att kurvan blir positivt lutande. Jag låter lik

som i huvudtexten målsättningen för den ekonomiska politiken vara att 

välja en bestämd inflationstakt (e) i tron att denna inflationstakt 

också implicerar en bestämd arbetslöshet. Det relativa antalet vakan

ser blir då liksom tidigare bestämt av pol icy-funktionen 

v = <j>(u,e;e) 

och ett varaktighetstillstånd är nu bestämt av ekvationssystemet 

-z(u0,cj )(u 0, e°; e)) + (1-u°)y = 0 

a(e - e°) = 0 

Varaktighetstillståndet (u°,e° = e) är lokalt asymptotiskt stabilt om 

och endast om rötterna till den karaktäristiska ekvationen har negativa 

realdelar. Den karaktäristiska ekvationen kan skrivas 
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X^ + (z + z d> +Y + a)A + a(z + z d> + v) = O u v ru u v Tu 

Ekvationen har rötter med negativa realdelar om och endast om 

( z  + z <p + y + a ) > 0  u vu 

a(z + z <F> + Y) > 0 u v ru 1  

Eftersom huvudtexten och mina kompletterande antaganden innebär att 

z <J> >0 vu 

a > 0 

Y ̂  0 

är det nödvändigt och tillräckligt för stabilitet att (z <f> + y + z ) >0* 3 » vr u  u' 

Vidare kan man konstatera att ett tillräckligt, men inte nödvändigt 

villkor för stabilitet är att u,v-kurvan har negativ lutning. En nega

tivt lutande u,v-kurva kräver ju med gjorda antaganden att z^ + y > 0.^ 

Detta tillräckliga villkor kan visas vara nödvändigt för att modellens 

beteende skall vara asymptotiskt regelbundet över konjunkturcykeln. En 

linjär approximation av ù-funktionen kring u°, v° kan skrivas 

u = - ( z  + Y ) U - Z  v + k  u v o 

och efter insättning av den konjunkturgenererande vakansfunktionen 

från huvudtexten far jag 

u + (z + Y)u = -z sin t + k, 
u v 1 

1. Statistiska estimât av u,v-kurvan tyder på att den har negativ lut
ning. Se t ex Holmlund S Löfgren (1975). 
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som för t ex z v  = 1 och (z u  + y) = -1 har lösningen 

u = J (cos t - sin t) - kj + C e*" (där C och k^ är konstanter) 

De två första termerna är begränsade när t -*• 0 0  medan den tredje ter

men går mot oändligheten när t 

Det sagda betyder, något oprecist, att det krävs strängare villkor 

på differentialekvationen för ù för att generera asymptotiskt regel

bundna loopar i w/w,u-planet, än för att via ekonomisk politik bibe

hålla en konstant lönestegringstakt och därigenom styra u-variabeln 

mot den naturliga arbetslösheten. En annan sak är att det senare prob 

lernet i praktiken är mera svårlöst. 
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APPENDIX 3. STABILITETSANALYS OCH KOMPARATIV STATIK 

Avsikten med detta appendix är att visa att de dynamiska modeller som 

diskuteras i huvudtexten i kapitel tre är lokalt asymptotiskt sta

bila, dvs att modellernas varaktighetstillstånd utgör punkter mot 

vilka varje lösningsbana - för startpunkter i en omgivning av varak

tighetstillståndet - konvergerar när t-*». Därutöver härleds de i kapit

let angivna komparativt statiska egenskaperna hos Hansens modifierade 

model 1. 

Den karaktäristiska ekvationen till systemet (3:12) är 

|A-Al|= 

ÜJ 
ôx. 

ôf, 

ôT 

- A 
fif, 

öx. 

ôf, 

ôx. - A 

= 0 

där ÔX, 

ôf. 

w  ^ n 
• sy "i ' 0  • 

P 

och -T— = MS < 0 . 
ôx 2  r 

ôf 1  ôf 2  

ôx^ ' r <  ^ ' ôx.| 
M_ 

P' 
—-r - m y 2 y 'co 

w > 0 

Den karaktäristiska ekvationen kan skrivas 

ôf 2  ôf. Ôf 

2 " -, 
A ( ÜJ. Üii > Ü1 

ôx^ +  ôx^ +  ôx^ 
_2 - ZI 111 = n 
ôx„ ôx, ôx. 

Rötterna har negativa realdelar om och endast om 

ôf. ôf. ^ "'2 ôfj Ôf 2  Ôf 1  ôf 2  

^ ôx^ +  Ôx 2  ^ >  ôx^ ôx 2  ôx 2  ôx^ >  ® 

vilket uppenbarligen är fallet. Systemet (3:12) är således lokalt 

asymptotiskt stabilt. 
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Den karaktäristiska ekvationen till systemet (3:18) kan skrivas 

öh. <5h 0  6h. ôh 0  ôh, ôh 0  -> 2 / I £\-V I /- I Z _ « 
ôx^ +  ÔX2 +  ÔX .J 6X 2  6X2 6x^ 

6 h1 . , Ôh,, , 
där t— = w°(g 1  x - f y ) < 0, •?— = -m° f. y <0 

6x 1  a1 co 1 'w ' ôx 2  1 'm 

<Sh. 6h 0  . 
O r Cl . a i t O r Q n "t— = -co fi y <0 och — = -m f- y <0 

ôx2 1 m ôx1 1 co 

Uppenbarligen gäller att 

ôh- 6h_ 
( i )  -<^ + sf )>0 

Det gäller dessutom att 

Sh, 6h äh, 6h 2   

l M )  — 6^ " 6^ • " m  w  91 fl \ ym " 0  

vilket tillsammans med (i) säkerställer stabiliteten. 

Den komparativa statiken av varaktighetstillståndet (3:19) ger efter 

differentiering med avseende på y 

Of d r  d\ So) o^ döm n  ^ V Q I x • fi y T- - A) T I y - r -  =  0 a1 co 1 yG0 ôy 1 7m 6y 

Or d 6co Or d 6m --m f, y -t— - m f. y — = - 1 1 7(J0 o y 1 7m ôy 

att 

r  d eftersom g, < 0 
x "fi y 31 co fico _ 1 7m <  0  

ô y  d  r  d o  r d ^ n  
"9| fl r o  fl > 0  

L  6m ^1 xw , n f, > 0 och = j T >0 1 'm 
oy d £ d o -g. x f. y m 31 co 1 7m 

Detta innebär att reallönen faller vid en ökning av den relativa 

tillväxttakten i penningmängden, medan realbalanserna stiger. 
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SUMMARY 

This study deals with the properties of short run macroeconomi c models 

designed for a closed economy. The models which are more thoroughly 

analysed are models that have been developed during the last fifteen 

years of rapid development in the field of short-run macro-theory. 

The aspects of the models which are of the greatest interest to me are 

their implications for the problems of unemployment and inflation. 

In the first chapter, the area of the problem is presented and the 

reader is given an outline of the content of this study. In the second 

chapter, the properties of a neoclassical model, to which inflationary 

expectations have been added, are compared with the properties of one 

of the many models that can be found within the modern neoclassical 

version of inflation and unemployment. The model I have chosen is Phelps 1  

partial equilibrium model for the labor market. This choice can be 

criticized. Phelps 1  m odel is, in many respects, an early version of the 

theoretical constructions one can find within this school. Examples of 

the more advanced constructions are the models of Mortensen (1970) and 

Siven (1975). However, Phelps 1  m odel has advantages of presentation. It 

is relatively simple and has the same basic properties as the more ela

borated models. 

I establish that a dynamic variation of the neoclassical model creates 

certain logical problems because, in a strict sense, it does not allow 

exchange to occur in disequilibrium. It is unclear whether one can ac

tually talk of relative prices, other than those which generate a Walra-

sian equilibrium. Perhaps a stability study of a neoclassical model should 

rather be viewed upon as a study of the possibilities for the Walrasian 

auctioneer to find the equilibrium-generating price-vector. However, if one 

can disregard these problems and act as if prices really follow a path 

towards equi 1 ibrium-pri ces, and as if exchange can occur at "false prices", 

without the excess demand functions being affected, then the properties 

of the model become quite similar to the properties of Phelps 1  m odel. 

A "constant aggregate demand" implies that the models converge asympto-
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t i ca 1 I y towards a macro-economic equilibrium at which the rate of infla

tion can vary but unemployment is always the same, and thereby indepen

dent of the rate of inflation. In the neoclassical model the rate of 

unemployment is zero, and in Phelps 1  m odel it is positive. The diffe

rence may seem to be large but obviously the neoclass i c ists - e.g. 

Pigou and Beveridge - were clearly conscious that in reali ity one must 

count on a positive rate of unemployment of a frictional character. 

Furthermore, I study the behaviour of Phelps 1  m odel over a business 

cycle. By letting the number of vacancies in the economy vary cycli

cally, cyclical movements are generated in the rate of wage increase 

and the rate of unemployment. These loops are clock-wise loops and 

give the model a certain empirical support, since during the last decade 

such movements have been observed empirically. As Grossman has shown, 

and as I show within the framework of Phelps 1  m odel, it is not the model 

itself which necessarily generates such movements. The direction of the 

loop hinges on the speed at which inflation expectations adjust to the 

actual development of wages. 

In the third chapter, the Keynesian version of the theory of unemploy

ment and inflation and the neokeynesian version of the theory of un

employment are discussed. I examine what Leijonhufvud calls the orthodox 

interpretation of Keynes, and discuss under what circumstances involun

tary unemployment can become a lasting phenomenon within the framework 

of a Keynesian model in real terms. Hansen 1  s version of the so-called 

gap-analysis is also discussed. I show that if real balances are added 

to Hansen's over-determined model, the gaps on the commodity market 

and labor market are eliminated if the size of the money supply is kept 

constant. In one respect, this modified model differs essentially from 

the neoclassical model discussed in the second chapter. Monetary policy 

has real effects. An expansion of the money supply affects both real 

balances and real wages in a steady state. 

Following this I discuss the neokeynesian line of thinking initiated 

by Clower. I look at the different steps in the development towards 
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Barro-Grossman 1  s version of exchange at a false price-vector. I study 

the formal difference between effective and notional demand- and supp

ly functions. I define what is meant by "equilibrium" and indicate how 

equilibrium can arise through a tâtonnement process in quantities. The 

chapter ends with a formal derivation of the behaviour equations in 

Barro-Grossman 1  s model. 

The fourth chapter contains a formal discussion of the properties of 

the behaviour equations. Applying traditional theory of consumer behaviour. 

I deduce the properties of the behaviour equations in general equilibrium, 

and when exchange occurs at a false price-vector, with the consumer ex

periencing quantitative restrictions. Since there are few empirically 

meaningful theorems within consumption theory and I need the signs of 

the partial derivatives of the behaviour equations for the dynamic ana

lyses, I make the assumptions that the consumption good, leisure and 

flow demand for real balances, are substitutes and superior goods. The 

signs of the partial derivatives at equilibrium can then be determined. 

Using some of the results of the theory of rationing, the sign proper

ties of the behaviour equations at exchange at false prices can also be 

determi ned. 

The fourth chapter also contains formal derivations of the so-called 

demand multiplier, and the supply multiplier. Moreover, I discuss what 

kind of market situations that are possible if exchange occurs within the 

framework of Barro-Grossman 1  s model. It turns out that there are three 

typical situations: a general excess supply (effective excess supply 

on both commodity- and labor markets); a general excess demand (effec

tive excess demand on both commodity- and labor markets); and a situa

tion with an effective excess demand on the commodity market and an effec

tive excess supply on the labor market. ' 

In the fifth chapter, I introduce price movements into the Barro-Gross

man model. The chapter begins with an analysis of what Leijonhufvud 

means by effective demand failures and I give a short account of Gross

man's criticisms of Leijonhufvud 1  s version. Leijonhufvud argues that the 
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economy, in the vicinity of the price-vector which leads to full employ

ment, is characterized by good stability properties. If small price 

deviations are considered, the economy inevitably converges towards the 

original equilibrium, but with large deviations from the original 

equilibrium, the economy can enter a state of lasting underemployment 

equilibrium. Grossman does not share Leijonhufvud 1  s views on this point. 

He argues that even large deviations from the equilibrium price-vector 

should influence the price-vector in such a way that the new steady 

state implies full employment. 

I investigate the local stability properties of Barro-Grossman 1  s model 

and find, on the basis of the sign properties which were derived in 

chapter four, that the model can be unstable under the "effective excess 

demand hypothesi s",even though it is locally asymptotically stable under 

the traditional excess demand hypothesis. This is a partial refutation of 

a conjecture presented by Veendorp. The result also shows that large de

viations a re not necessarily needed to destabilize the economy, which 

is contrary to Le ijonhufvud 1  s views. The cause of instability can be 

traced to the fact that the household reduces its supply of labor in a 

situation of general excess demand. A price increase on a good tends 

to decrease demand for that good, but it also lowers real wages. This 

decreases labor supply and, indirectly, the supply for that good. An 

instability can arise, when a price increase decreases demand less than 

supply. Such a cause of instability becomes perhaps somewhat artificial, 

at least in the long run. 

If one sets aside the possibilities of unstable behaviour, this model 

has approximatively the same properties as the neoclassical model. The 

difference lies at the formal level. Since exchange occurs in a sort 

of two-time system - very rapid quantity adjustments and slower price 

adjustments - there are no logical problems involved in the fact that 

exchange occurs at false prices. The chapter ends with a discussion of 

the accuracy of the price adjustment hypothesis. The problem is whether 

the effective demand- and effective supply functions really are the 

relevant market signals. The result of the discussion is that, in the 

labor market as well as in the commodity market, alternative price-

adjustment hypothesis can be equally reasonable. 
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In chapter six, a wage determination mechanism, which I call the "real 

wage resitance" hypothesis, is introduced. The hypothesis means that 

wage inflation increases when price inflation is higher than wage in

flation; and wage inflation decreases when price inflation is lower 

than wage inflation. The idea is that the determinant factor in the 

wage negotiations is the behaviour of the real wages. If the real wages 

decrease, the employees succeed in slowing down the rate at which that 

decrease occurs; and if real wages increase, the employers succeed in 

slowing down the rate at which the improvement occurs. The hypothesis 

implies e.g. that if price inflation is constant, wage inflation will 

gradually adapt to it. In the commodity market, I assume that price 

formation occurs through a modified effective excess demand hypothesis. 

The modification consists of a nmark-up M  t erm, composed of the rate of 

increase of wages being added to the effective excess demand hypothesis. 

The idea behind this is that the development of prices, to a certain 

extent is cost determined. I have let the firm add the whole rate of 

wage increase to preserve the possibilities of reaching a Walrasian 

equilibrium. The main properties of the model are independent of the 

size of the share of the wage inflation which is added. In a static 

sense, the wage determination hypothesis implies that the model is under-

determined. It is not possible to determine the value of real wages and 

real balances in the steady state. However, it turns out that the model 

is stable and therefore that it converges towards a steady state. This 

will depend on the starting-point and consequently one can ask whether 

one by monetary policy can create a Walrasian equilibrium, where the 

rate of inflation is zero. Because of the relationship between the be

haviour of real and money wages this turns out to be impossible. It is 

possible to identify a monetary policy which, in a limited time, takes 

the system to a Walrasian equilibrium, but the rate of inflation cannot 

be control 1 ed. 

This chapter also contains a deeper analysis of the real wage resistance 

model. By studying how the steady state depends on the starting point and 

the conducted monetary policy I establish that there may exist a long run 

relationship between the rate of inflation and the rate of unemployment. 

Expressed somewhat inexactly, for starting points where there exist 

involuntary unemployment, the more expansive the monetary policy is, 
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the lower the involuntary unemployment in the steady state. In other 

words, lower unemployment can be bought at the cost of a higher rate of 

inflation. Furthermore, the higher the real wage and the wage inflation 

are at the starting point the higher the unemployment in the steady state. 

What is more, it is possible to show that the steady state is indepen

dent of the value of the real balances at the starting point. 

For paths that start at price constellations implying a general excess 

demand, monetary policy works in the opposite way. The steady states in 

this region imply always full or "overfull" employment, but they differ 

in the sense that they lie at different "distances" from the "first 

best". It is possible to show that the less expansive monetary policy 

is the closer to the "first best" lies the steady state. Moreover, the 

higher the real wage and the wage inflation initially are, the closer 

to the "first best" lies the steady state. 

These results are not wholly independent of the share of the wage in

crease which is added to prices by the firms. The dependence of the 

steady state on real balances and real wages at the starting point 

remains unaffected by the fact that only a share of the wage inflation 

is added, whilst the dépendance on monetary policy is more uncertain. 

It is entirely possible, because only a part of the wage increase is 

added to prices, that the relationship between the rate of inflation 

and wage inflation in the steady state is wholly or partly the opposite, 

i.e. that an expansive monetary policy can make unemployment in the 

steady state worse. 

The analyses carried out in chapters three to six are based on a very 

rapid quantity adjustments, and on the fact that exchange does not occur 

before the agents feel that the quantities exchanged maximize profit and 

utility given all the restrictions they perceive. In chapter seven, 

something which I call slow quantity adjustments are introduced. These 

imply that quantities are exchanged and prices altered without the 

multiplier effects having created the above mentioned individual con

sistency. Furthermore, I introduce a, from a formal point of view, 
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somewhat different price adjustment hypothesis. I assume explicity that 

the firms set prices, and that they can do this since exchange occurs 

in disequilibrium. As Arrow has shown disequilibrium implies that the 

firms have an endogenous monopoly position. It is the relationship 

between what the firm feels it can sell and the effective supply of 

the firm, which decides in what direction and at what rate the firm 

changes its price. Nor does the price mechanism contain any mark-up 

term. On the other hand, the real wage resistance hypothesis is kept. 

The properties of the model are partly different. Firstly, a steady 

state is obtained which does not necessarily imply that the commodity 

market is cleared. This could be interpreted as if the gap in the com

modity market remains as in Hansen's inflation model. However, this 

interpretation is not quite satisfactory. The main cause for this Mgap M  

is that I have given up the pure excess demand hypothesis. 

Secondly, slow quantity adjustments imply that the multiplier effects 

are eliminated. Changes in the prices occur before the agents feel that 

the quantities exchanged maximize utility and profit, given the restric

tions they perceive. 

The chapter ends with a tentative approach that questions the effectiveness 

of monetary policy. By making the quantity of money supply endogenously 

determined I reproduce the "Friedman result" that the rate of increase 

of the money supply coincides with the rate of inflation in a long run 

equilibrium. The point is, however, that there in this case are no causal 

links, what so ever,between the money supply and the rate of inflation. 

Chapter eight, which closes the study, contains a summary of the results 

obta i ned. 
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