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Makroekonomi är en lärobok skriven för svenska förhållanden.
Begrepp och teorier behandlas i anslutning till analys av Sveriges
institutioner, ekonomiska utveckling och ekonomisk-politiska

erfarenheter. Makroekonomins centrala områden -
nationalräkenskaper, arbetslöshet, inflation, konjunktursvängningar
och tillväxt - analyseras ur den lilla öppna ekonomins perspektiv.
Stor vikt läggs vid teorin och empirin kring finansiella kriser. Nytt i
denna femte upplaga är ett självständigt kapitel om finanssektorn.

Fördelarna och riskerna förknippade med bankernas dubbla funktion
som kredit- och betalningsförmedlare beskrivs grundligt.

Det unika med denna bok är att den utgår från det rika
makroekonomiska arv i form av bidrag till teori och praktisk politik
som vårt land kan uppvisa. Svenska nationalekonomer som Knut
Wicksell, Gustav Cassel, Eli Heckscher, Gunnar Myrdal och Bertil
Ohlin har påverkat den makroekonomiska teorin. Hit hör också Dag
Hammarskjöld, vars bild pryder bokens omslag. Sverige uppvisar ett
antal spännande makroekonomiska experiment. Riksbanken är den
äldsta centralbanken i världen. Den var först i Europa med att ge ut
sedlar. Under 1700-talet blev Sverige det första land som prövade



penningpolitik under pappersmyntfot. Under 1930-talets globala
ekonomiska kris blev Sverige det första land - och är fortfarande det
enda - som infört en stabilisering av konsumentprisindex som målet
för penningpolitiken. Sverige var också tidigt ute med en medveten
användning av finanspolitiken för att styra konjunkturen. Den

svenska modellen för arbetsmarknadspolitiken väckte internationell
uppmärksamhet under efterkrigstiden.

Makroekonomi är en grundbok i nationalekonomi för universitet och
högskolor. Den lämpar sig också väl för den som är allmänt

intresserad av samhällsekonomins utveckling och den ekonomisk-
politiska debatten.
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