R änta och inflation
Dyrt att låna
nu jag väntar
med
investingarna.

Upp

Ränta

Företagen
Jag sätter
pengarna på
banken istället.

Konsumenter

Usch vad dyrt det
blev att låna
pengar.
Företagen investerar mindre vilket ger färre anställda.
Föreatgen lånar inte lika mycket och handlar allts inte lika
mycket av andra företag. Detta leder till en minskning i
EFTERFRÅGAN och UTBUDET. Minskad efterfrågan ger
minskad inflation.
Vi konsumenter tänker likadant och bidrar också till minskad
inflation

Ränta

Ner

Företagen

Vad billigt och
gött det är att låna
pengar till en ny
fabrik nu!

Konsumenter

Jag ska låna till en
ny bil etc.

En sänkning av räntan gör främst att lånen blir billigare och
det påverkar ekonomin eftersom konsumtionen ökar och
driver upp inflationen.

Valuta

Svag

1€
100 €

10 kr
1000 kr

Importen:
Varorna som vi köper utomlands blir dyrare. Om jag ska importera för
100 € så får jag betala 1000 kr.
Exporten:
Företagen i Sverige sätter sina priser i SEK, om de vill sälja för 1000 kr
så ”räcker” det med att de får 100 €. Deras varor blir billigare utomlands
alltså.

Valuta

Stark

1€
100 €

5 kr
500 kr

Importen:
Varorna som vi köper utomlands blir billigare. Om jag ska importera för
100 € så får jag betala 500 kr.
Exporten:
Företagen i Sverige måste nu ta 200 € för att få in 1000 SEK, alltså blir
svenska varor dyrare utomlands och exporten minskar.

Börsen
1 Aktie = 1 liten del av ett företag som du
äger.
Priset på aktien ges av efterfrågan.
OM folk tror att de kan tjäna pengar på aktien
så köper de den. Priset stiger och därmed
kursen.
Företagen använder pengarna de får in från
aktierna till sin verksamhet. Du lånar alltså på
ett sätt ut pengar till företaget genom att köpa
en aktie.
Om aktierna stiger väldigt i värde kan de
konkurrera ut bankerna.
En låg ränta ger mer pengar till företagen
alltså.

Konjunkturer.
BNP

Trend

Depression
Lång högkonj.

Tid
Den ekonomiska utvecklingen går framåt över tiden. Vi är alltså rikare idag än vi
var för 20 år sedan.
Utvecklingen går dock i cykler, vi kan alltså vara fattigare idag än vad vi var för 3
år sen.
Detta kallas konjunkturer, de kan vara långa, korta, höga och låga.

-Titta! En konjunktur!

Inflationen är hög,
arbetslösheten är
låg. Priserna börjar
bli för höga

Efterfrågan
minskar.

Fler får jobb. Inflationen
ökar eftersom efterfrågan
stiger.
Efterfrågan ökar
eftersom priserna är
låga

Liten efterfrågan, större utbud.
Företagen går dåligt.
Priserna sjunker

Priserna sjunker,
företagen går
sämre och
arbetslösheten
ökar.

Efterfrågan styr ekonomin, om den är låg så sjunker priserna och
företagen går sämre. Om priserna sjunker tillräckligt ökar efterfrågan
igen. Alternativet är staten ökar efterfrågan.

